
Terugvordering accijnzen 
op beroepsdiesel
UPTR doet het voor U!

Het vertegenwoordigen en informeren van Belgische transporteurs en  
andere logistieke spelers is de voornaamste doelstelling van UPTR.  
Om ondernemers, actief in de transport- en logistieke sector, te helpen, 
beschikt UPTR over een breed gamma aan producten en diensten:

• Terugvordering van de accijnzen op de  
professionele diesel

• Terugvordering van de buitenlandse BTW
• ‘Interoperabele’ betaalkaarten en badges 

voor de betaling van de Belgische  
kilometerheffing, snelwegen en tunnels  
met tolheffing

• Gespecialiseerd sociaal secretariaat
• Elektronische maaltijdcheques
• Initiële ADR- opleidingen en bijscholing 

(chauffeurs – veiligheidsadviseurs)
• Basiskwalificatie en nascholing 

vakbekwaamheid (‘Code 95’)
• Opleiding Lange en Zwaardere Vrachtwagens 

(Wallonië)

• Transportvergunningen en toelatingen  
(internationaal, CEMT, uitzonderlijk vervoer)

• CMR-vrachtbrieven en vervoersdocumenten
• Software voor leverings- en distributiebeheer, 

erkend voor e-CMR ‘Benelux’
• Software voor het afdrukken  

van vrachtbrieven
• Facturatiesoftware
• Factoring
• Schuldinvordering
• Boekhouding – Fiscaliteit
• Verzekeringsaudit
• Vrachtbeurzen
• Diverse benodigdheden, rollen en schijven 

voor de tachograaf

Meer informatie?
Ik ben geïnteresseerd in uw dienst “terugvordering accijnzen”  
en zou graag gecontacteerd worden voor meer uitvoerige informatie 
(zonder enige verdere verplichting):

Naam:       Voornaam:                 

Bedrijf:       Functie:                

E-mail:                                     

Tel:       Fax:                 

Adres:                      

Postcode:      Gemmente:                     

Terug te sturen via email: info@uptr.be

UPTR

Havenlaan 104-106

B-1000 Brussel

T. 02 420 54 56

info@uptr.be - www.uptr.be



Maak het u gemakkelijk…
Stuur uw dieselfacturen naar UPTR!

Beroepsdiesel
De vervoerders (en alle gebruikers van voertuigen waarvan de MTM minstens 7,5 ton bedraagt) 
kunnen een deel van de bijzondere accijns terugvorderen.

De terugvorderbare bedragen variëren in functie van de bijzondere accijns (indexatie en cliquet-
systeem):

• 01/01/2016 > 05/07/2016 ............................................................................................€ 112.2917/1000 l
• 06/07/2016 > 12/07/2016 ............................................................................................ € 118.0917/1000 l
• 13/07/2016 > 26/07/2016 .............................................................................................€ 126.3917/1000 l
• 27/07/2016 > 02/08/2016 ............................................................................................ € 133.8917/1000 l
• 03/08/2016 > 31/12/2016............................................................................................€ 144.3766/1000 l
• 01/01/2017 > 13/01/2017 ............................................................................................ € 155.1101/1000 l
• 14/01/2017 > 13/03/2017 ............................................................................................€ 160.5101/1000 l
• 14/03/2017 > 22/03/2017 ............................................................................................ € 172.9101/1000 l
• 23/03/2017 > 31/12/2017 ............................................................................................. € 177.4298/1000 l
• 01/01/2018 > 05/02/2018 ..........................................................................................€ 185.9094/1000 l
• 06/02/2018 > 12/02/2018 ...........................................................................................€193.0094/1000 l
• 13/02/2018 > 08/03/2018 .......................................................................................... € 207.5094/1000 l
• 09/03/2018 > 04/06/2018 ......................................................................................... € 213.3094/1000 l
• 05/06/2018 >12/06/2018 .......................................................................................... € 221.2094/1000 l
• 13/06/2018 > 22/06/2018 ..........................................................................................€ 224.9094/1000 l
• 23/06/2018 > 10/07/2018 ..........................................................................................€ 232.8094/1000 l
• 11/07/2018 > 18/07/2018 ............................................................................................€ 237.4094/1000 l
• 19/07/2018 > … ................................................................................................................. € 247.6158/1000 l

Samenstelling dieselprijzen aan de pomp

Productieprijs ex-raffinaderij 0.5626 34.42%

Marge en distributiekosten 0.1799 11.01%

Bijdrage Apetra 0.0082 0.50%

Accijnzen (NIET-terugvorderbaar) 0.3526 21.57%
 
Accijnzen (TERUGVORDERBAAR) 0.2476 15.15%
 
BTW 0.2837 17.39%

TOTAAL EXCL. BTW 1.3509 82.64%
Totaal prijs aan de pomp 1.6346 100,00%

bron: petrolfed.be / 11-10-2018

Sinds 2004 beschikt UPTR over zijn eigen gespecialiseerde dienst voor de terugvor- 
dering van accijnzen die voor u alle stappen onderneemt, beginnende bij de aanvraag 
van een vergunningsnummer tot de indiening van de aangifte tot terugbetaling.

De accijnzen
De “accijnzen” geheven op diesel B7 (10 PPM) zijn samengesteld uit drie elementen:

• De accijns
• De bijzondere accijns
• De bijdrage op de energie

Altijd berend per duizend liter, hebben deze drie componenten elk hun eigen karakteristieken en 
verschillende tarieven:

• De “accijns” is onveranderlijk en bedraagt € 198,3148
• De “bijdrage op de energie” ligt vast op € 14,8736 
• en vult de kas van de sociale zekerheid
• De “bijzondere accijns” die de Federale Overheid jaarlijks kan indexeren op 1 januari, 

schommelt volgens het cliquetsysteem.

Volgens het cliquetsysteem wordt bij elke daling van de petroleumprijzen, het bedrag van de 
bijzondere accijns naar boven toe herzien. Het effect van de daling wordt voor een deel geneutra-
liseerd door een verhoging van de bijzondere accijns.

In totaal, exclusief BTW, bedraagt het minimumbedrag aan geheven accijns op de diesel dus  
€ 600,1586/1000 l. sinds 19 juli 2018.
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