Nieuwe accijnsmaatregelen 2013
Begin 2013 doen zich een aantal wijzigingen voor op accijnsvlak.
1.Op 1 januari 2013 verhogen de accijnstarieven op ethylalcohol en alcoholhoudende dranken, met uitzondering van bier.
Dit betekent dat de ethylalcohol en de alcoholhoudende dranken die worden uitgeslagen tot verbruik tot en met 31 december 2012
onderworpen zijn aan het oude tarief; de uitslagen tot verbruik die geschieden vanaf 1 januari 2013 zijn onderworpen aan het nieuwe tarief.
Concreet zal uiterlijk op donderdag 3 januari 2013 de aangifte ten verbruik moeten worden ingediend voor de uitslagen tot verbruik verricht van
maandag 24 december 2012 tot en met zondag 30 december 2012, uitslagen onderworpen aan het oude tarief.
Voor de uitslagen verricht van maandag 31 december 2012 tot en met zondag 6 januari 2013 moet de aangifte ten verbruik uiterlijk op
donderdag 10 januari 2013 worden ingediend.
Gelet op het feit dat deze laatste week betrekking heeft op twee kalenderjaren, zal de aangever twee aangiften ten verbruik moeten indienen;
zijnde een aangifte ten verbruik voor de uitslagen tot verbruik verricht op maandag 31 december 2012 aan het oude tarief en een aangifte ten
verbruik voor de uitslagen tot verbruik verricht van dinsdag 1 januari 2013 tot en met zondag 6 januari 2013 aan het nieuwe tarief.

Niet-mousserende wijn
Mousserende wijn
Niet-mousserende en
mousserende wijn met een
effectief
alcoholvolumegehalte van
niet meer dan 8,5 % vol.
Niet-mousserende andere
gegiste dranken
Mousserende andere
gegiste dranken

Tarief vóór 1 januari 2013
47,0998 EUR (0 EUR + 47,0998 EUR)
161,1308 EUR (0 EUR + 161,1308 EUR)
14,8736 EUR (0 EUR + 14,8736 EUR)

Tarief vanaf 1 januari 2013
52,7500 EUR (0 EUR + 52,7500 EUR)
180,5000 EUR (0 EUR + 180,5000 EUR)
16,7000 EUR (0 EUR + 16,7000 EUR)

47,0998 EUR (0 EUR + 47,0998 EUR)

52,7500 EUR (0 EUR + 52,7500 EUR)

161,1308 EUR (0 EUR + 161,1308 EUR)

180,5000 EUR (0 EUR + 180,5000 EUR)

Niet-mousserende en
mousserende andere
gegiste dranken met een
effectief
alcoholvolumegehalte van
niet meer dan 8,5 % vol.
Niet-mousserende
tussenproducten met een
effectief
alcoholvolumegehalte van
niet meer dan 15 % vol.
Niet-mousserende
tussenproducten met een
effectief
alcoholvolumegehalte van
meer dan 15 % vol.

14,8736 EUR (0 EUR + 14,8736 EUR)

16,7000 EUR (0 EUR + 16,7000 EUR)

74,3681 EUR (47,0998 EUR + 27,2683 EUR)

83,3000 EUR (47,0998 EUR + 36,2002 EUR)

99,1575 EUR (66,9313 EUR + 32,2262 EUR)

111,0000 EUR (66,9313 EUR + 44,0687 EUR)

Mousserende
tussenproducten met een
effectief
alcoholvolumegehalte van
niet meer dan 15 % vol.
Mousserende
tussenproducten met een
effectief
alcoholvolumegehalte van
meer dan 15 % vol.

161,1308 EUR (47,0998 EUR + 114,0310 EUR)

180,5000 EUR (47,0998 EUR + 133,4002 EUR)

161,1308 EUR (66,9313 EUR + 94,1995 EUR)

180,5000 EUR (66,9313 EUR + 113,5687 EUR)

Ethylalcohol

1.752,2354 EUR (223,1042 EUR + 1.529,1312 EUR)

1.962,0000 EUR (223,1042 EUR + 1.738,8958 EUR)

2.Op 1 januari 2013 worden de milieutaksen op batterijen, op wegwerpfototoestellen en op verpakkingen die nijverheidsproducten bevatten,
zijnde inkten, lijmen en oplosmiddelen, afgeschaft.

Concreet betekent dit dat vanaf 1 januari 2013 geen enkele administratieve formaliteit terzake meer moet worden verricht; er moeten geen
aanvragen tot registratie noch aanvragen tot vrijstelling meer worden ingediend.

3.Op 1 februari 2013 wijzigen de accijnstarieven voor sigaretten en rooktabak van fijne snede voor het rollen van sigaretten en andere soorten
rooktabak.

Sigaretten

Rooktabak van fijne snede voor
het rollen van sigaretten en
andere soorten rooktabak

ad valorem accijns
ad valorem bijzondere accijns
specifieke accijns
specifieke bijzondere accijns
ad valorem accijns

Tarief vóór 1 februari 2013
45,84 %
6,70 %
6,8914 EUR per 1.000 stuks
9,3581 EUR per 1.000 stuks
31,50 %

Tarief vanaf 1 februari 2013
45,84 %
4,47 %
6,8914 EUR per 1.000 stuks
15,0000 EUR per 1.000 stuks
31,50 %

ad valorem bijzondere accijns
specifieke accijns
specifieke bijzondere accijns

0,00 %
0,0000 EUR per kilogram
11,0000 EUR per kilogram

0,00 %
0,0000 EUR per kilogram
12,0000 EUR per kilogram

Daarnaast verhoogt de minimumaccijns voor sigaretten van 95 % naar 97 % van de gewogen gemiddelde prijs en verhoogt de
minimumfiscaliteit voor rooktabak van fijne snede voor het rollen van sigaretten en andere soorten rooktabak van 90 % naar 95 % van de
gewogen gemiddelde prijs.

De voorgaande maatregelen zullen worden opgenomen in de programmawet en zullen van toepassing zijn voor zover deze wet wordt
gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad vóór 1 januari 2013.
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