WETTELIJKE BEPALINGEN APETRA BIJDRAGE EN HUN TOEPASSING

De APETRA-bijdrage wordt geheven op elke hoeveelheid aardolieproduct die in België wordt
uitgeslagen tot verbruik en onderworpen is aan de APETRA-bijdrage.
De te betalen bijdrage is het product van: de geldende bijdragevoet1 op het ogenblik van
uitslag tot verbruik of invoer (hierna: Bijdragevoet) en de tot verbruik uitgeslagen hoeveelheid
product over deze periode.
BTW is niet van toepassing op de bijdrage die het bedrijf aan APETRA betaalt.

1. Wie betaalt de APETRA-bijdrage?
De APETRA-bijdrage wordt betaald door de aangever (erkend entrepothouder,
geregistreerde geadresseerde, …) of de invoerder die uitslaat tot verbruik2.
Dit is dus de onderneming/persoon die de invoeraangifte of uitslag tot verbruik manueel of
via het PLDA3-systeem aangeeft aan de Algemene Administratie van de Douane en
Accijnzen (hierna AADA).
 Betaling van de APETRA-bijdrage door ANDERE ondernemingen is dus onwettig
en niet toegelaten. Voorbeelden van dergelijke betalingen door andere ondernemingen
zijn o.m.:
o door de leverancier ook al is het zijn afnemer die de aangifte doet;
o door een depot ook al is het zijn afnemer die de (getransfereerde) aangifte doet.
Op facturen in de handelsketen wordt de betaling van de APETRA-bijdrage slechts
vermeld vanaf het moment van betaalbaarheid van deze bijdrage. Vermeldingen
“APETRA-bijdrage betaald behoudens opmaak van een elektronisch Algemeen
Geleidedocument (e-AD)” kunnen dus NIET.
Een invoeraangifte of aangifte tot verbruik is eveneens verplicht voor deze
aardolieproducten waarop geen accijnzen (nultarief of vrijstelling) betaalbaar zijn,
bijvoorbeeld jet fuel!

2. Op welke producten betaalt u de bijdrage?
Op alle volgende producten:
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De bijdragevoet verschilt al naargelang de categorie waartoe het betreffende product behoort: zie verder.
Voor een begrip van de accijnstechnische termen: Wet van 22 december 2009 betreffende de algemene regeling inzake
accijnzen, art. 5 en 6.
3 PLDA: PaperLess Douane en Accijnzen.
2
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Wettelijke bepaling4:
a. 1e categorie:
- benzines van de GN-codes 2710 11 31, 2710 11 51 en 2710 11 59;
- benzines van de GN-codes 2710 11 49, 2710 11 41 en 2710 11 45;
b. 2e categorie:
- kerosine van de GN-codes 2710 19 21 en 2710 19 25;
- gasolie van de GN-codes 2710 19 41, 2710 19 45 en 2710 19 49;
c. 3e categorie: zware stookolie van de GN-codes 2710 19 61 tot en met 2710 19 69.
De verwijzingen naar de codes van de gecombineerde nomenclatuur hebben betrekking op de
gecombineerde nomenclatuur van toepassing op 1 januari 2003 van het gemeenschappelijk
douanetarief van de Europese Gemeenschap.

Opgelet: deze GN-codes kunnen aangepast worden. GN codes waarop de APETRAbijdrage betaalbaar is per 1/1/2020:
GN-codes op:
01/01/2002
01/01/2003
2710 11 31
2710 11 51
2710 11 59
2710 11 49
2710 11 41
2710 11 45
2710 19 21
2710 19 25
2710 19 41
2710 19 45
2710 19 49
2710 19 61
2710 19 63
2710 19 65
2710 19 69

GN-codes op: 01/01/2020
2710 12 31
2710 12 50
2710 12 50
2710 12 49
2710 12 41
2710 12 45
2710 19 21
2710 19 25
2710 19 46
2710 19 47, 2710 19 48, 2710 20 16,
2710 20 19, 2710 19 43, 2710 20 11
2710 19 62; 2710 20 32
2710 19 66; 2710 19 67; 2710 20 32
2710 20 38
2710 19 67
2710 20 38

Categorieën:

1

2
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Voor de meest actuele GN codes: zie website FOD Financiën, Douane en accijnzen,
Ondernemingen, rubriek Douane, subrubriek Enig document: Enig document – overzicht,
Bijvoegsels, 6.7. Bijvoegsel 7.
Actuele link:
https://financien.belgium.be/nl/douane_accijnzen/ondernemingen/douane/enig-document
De APETRA-bijdrage is op de producten met deze GN codes op het gebruik voor ALLE
doeleinden betaalbaar. Ook dus voor deze doeleinden waarvoor voor de accijnzen
een vrijstelling, verlaagd of nultarief gelden.
Hierbij:
• is op gasolie van de goederencodes 2710 19 41, 2710 19 45 en 2710 19 495 de
APETRA-bijdrage van toepassing, behoudens indien het bewijs wordt geleverd dat
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Ministerieel besluit van 24 mei 2006 tot bepaling van de GN codes van de aardolieproducten van de verplichte voorraad,
art. 2.
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Volgens referentie codes GN van 1/1/2003
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deze gasolie bestemd is voor bevoorrading van de binnenvaartschepen waarvoor
een vrijstelling van accijnzen bekomen werd en waarvoor de benodigde
accijnsformaliteiten voor het bekomen van een accijnsvrijstelling werden vervuld.
• wordt de APETRA-bijdrage NIET geheven op aardolieproducten van de GN codes
waarop de APETRA-bijdrage van toepassing is die het Ministerie van Defensie
aanwendt voor motorvoertuigen en vliegtuigen van militaire aard.
1. Deze vrijstelling geldt dus ENKEL voor het Belgische Ministerie van Defensie,
NIET voor andere strijdkrachten, internationale instellingen, diplomatieke missies,
et cetera;
2. Voor het Belgische Ministerie van Defensie geldt de vrijstelling van bijdrage
bovendien ENKEL voor motorvoertuigen en vliegtuigen van militaire aard, dus.
niet voor de leveringen van verwarmingsbrandstoffen.
3. Wanneer wordt de APETRA-bijdrage betaald?
Deze wordt betaald:
• In geval van een manuele aangifte: op datum van validatie van de aangifte door
AADA
• in geval van een aangifte met elektronische AC4: op datum van validatie van de
aangifte door de AADA
Voor maandaangevers is dit dus uiterlijk op de donderdag van de derde volle week na de
maand van uitslag tot verbruik;
Voor weekaangevers is dit uiterlijk de donderdag na de week van uitslag tot verbruik.
APETRA staat als gunst evenwel toe dat weekaangevers betalen op de donderdag na 4
opeenvolgende weken. Let wel: de volumes waarop u betaalt, stemmen overeen met de 4
wekelijkse aangiften ten verbruik die u bij de AADA doet én u betaalt in 4 aparte betalingen
met de 4 wekelijkse APETRA gestructureerde mededelingen die met deze weken
overeenstemmen!
•

Voor de uiterste betaalmomenten: zie ook betalingskalender 2021 (zie verder).

Doet u laattijdig een aangifte bij de AADA, dan betaalt u ook op dat moment de APETRAbijdrage.
Annuleert u bij de AADA een aangifte, dan wordt deze annulering ook inzake de APETRAbijdrage geregeld binnen de periode waarin de AADA deze annulering noteert.
4. Voor welke periode betaalt u en op welke wijze?
Bent u voor de AADA weekaangever, dan betaalt u ook de APETRA-bijdrage op weekbasis
en wel voor diezelfde week;
Bent u voor de AADA maandaangever, dan betaalt u APETRA maandelijks.
Hierbij gebruikt u voor deze periode de daarvoor geëigende gestructureerde
mededeling.
De betaling gebeurt steeds op initiatief van de tot verbruik uitslaande onderneming
zélf. APETRA heeft op het ogenblik dat de bijdrageplichtige betaalt nog geen gegevens
over de hoeveelheid die tot verbruik werd uitgeslagen. APETRA maakt à posteriori een
ontvangstbewijs op en stuurt dit naar de betaler.
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Om de ontvangen betalingen automatisch te kunnen verwerken, vragen wij u om elke
betaling per overschrijving uit te voeren:
1. per week of per maand: afhankelijk van de periodiciteit waarmee u uw in
verbruikstelling declareert (week- of maandbetaler);
2.

per categorie product: benzines ( cat. 1), lamppetroleum en gasoliën gebruikt als
motor- of verwarmingsbrandstof (cat. 2) en zware (stook)oliën (cat. 3);

3.

met de passende gestructureerde mededeling waarvan u het overzicht vindt in
bijlage aan deze instructies. De mededeling bevat de volgende elementen:

+++abc/defg/hijkl+++

waarbij:
abc
de

fg
h
i
j
kl

de identificatiecijfers van de tot verbruik uitslaande onderneming. Dit nummer
wordt u door APETRA toegekend
de identificatie van de periode van uitslag tot verbruik: codes 00 tot 53 voor
ondernemingen die wekelijks aangifte doen of codes 61 tot 72 voor
ondernemingen die maandelijks aangifte doen
het jaar 2021: 21
de identificatie categorie product: 1, 2 of 3
enkel voor kerosine (jet fuel) voor vliegtuigen: 2, zo niet: 0
niet in gebruik: 0
een check-digit. Dit cijfer is het restgetal dat bekomen wordt door te delen door
97

APETRA kent hierdoor (1) de betalende onderneming; (2) de periode waarop de
betaling slaat; (3) het jaar waarbinnen deze betaling valt en (4) de productcategorie
waarvoor de betaling gebeurt.
Door de betaalde bijdrage te delen door de vigerende bijdragevoet komt APETRA tot de
tot verbruik uitgeslagen hoeveelheid
Onze bankrekening voor de betaling van de APETRA-bijdrage is nog steeds: BE90 0960
1626 8032 bij BELFIUS BANK N.V., Pachecolaan 44 te 1000 BRUSSEL.

5. Hoeveel bedraagt de APETRA-bijdrage?
De hoogte van de APETRA-bijdrage wordt driemaandelijks volgens de wettelijke
bepalingen door de ADE bepaald. Deze bijdragevoet vindt u op de website van de FOD
Economie: FOD Economie, Thema’s/Energie/Energiebronnen/Aardolie/APETRA.
Huidige link:
https://economie.fgov.be/nl/themas/energie/energiebronnen/aardolie/agence-de-petrolepetroleum.
Ook op de APETRA-website wordt de bijdragevoet overgenomen: APETRA, Financiële
informatie, Bijdrage.
Link: https://www.apetra.be/nl/financiele-informatie/bijdrage
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