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Bijgaand artikel van Janneke Bos kwam ik tegen.
Wellicht iets voor de site?
Peter
Afschaffing rode diesel
Het wetsvoorstel voorziet erin om de zogenoemde rode diesel af te schaffen voor ander
gebruik dan als motorbrandstof voor de scheepvaart, niet zijnde pleziervaart. In de wettelijke
bepalingen wordt rode diesel aangeduid als halfzware olie en gasolie die zijn voorzien van
herkenningsmiddelen. De afschaffing betekent dat het huidige verlaagde accijnstarief voor
laatstgenoemde producten van € 258,86 per 1000 liter komt te vervallen. Voortaan is dan het
reguliere tarief van halfzware olie en gasolie van toepassing van € 430,80 per 1000 liter voor
zwavelvrije producten of van € 441,72 per 1000 liter voor niet zwavelvrije producten. De
producten hoeven dan niet meer te worden voorzien van herkenningsmiddelen.
Overigens blijft de verplichting om herkenningsmiddelen toe te voegen bestaan voor
halfzware olie en gasolie die worden gebruikt als brandstof voor de aandrijving van schepen,
niet zijnde pleziervaartuigen. Omdat dergelijk gebruik is vrijgesteld van accijns zou anders
het risico op misbruik te groot zijn.
De mogelijkheid om veraccijnsde gasolie te leveren als motorbrandstof voor de scheepvaart,
niet zijnde pleziervaart, en voor dergelijke leveringen te verzoeken om teruggaaf van accijns,
blijft bestaan. Wel zal ook dan de gasolie moeten zijn voorzien van herkenningsmiddelen.
Vanzelfsprekend moet dan accijns zijn voldaan naar het reguliere tarief van gasolie dat met
ingang van 1 januari 2013 als enige resteert.
Als gevolg van het afschaffen van de zogenoemde rode diesel voor niet -vrijgestelde
doeleinden komt ook de zogenoemde grootverbruikersregeling te vervallen. Deze wordt
vrijwel uitsluitend gebruikt voor rode diesel.
Een ander gevolg van het afschaffen van de rode diesel is dat ook de mogelijkheden tot
gedeeltelijke teruggaaf van accijns vervallen voor bepaalde tuinbouwers en voor charitatieve
en culturele instellingen alsmede instellingen van levensbeschouwelijke aard die rode diesel
gebruiken voor verwarmingsdoeleinden indien geen aansluiting aanwezig is op het
aardgasnet. Wat betreft de tuinbouwers gaat het om een zeer klein aantal bedrijven. Wat
betreft de diverse instellingen wordt voor zover bekend geen gebruik gemaakt van deze
teruggaafmogelijkheid. Overigens behouden beide groepen de mogelijkheid om gedeeltelijk
teruggaaf van accijns te vragen bij gebruik van vloeibaar gemaakt petroleumgas.
Door het afschaffen van het verlaagde accijnstarief voor de zogenoemde rode diesel zal in
de meeste gevallen moeten worden overgeschakeld op het gebruik van normale diesel,
waarvoor een hogere accijns geldt. Een hogere prijs is doorgaans een prikkel om meer
energie-efficiënt te gaan werken, hetgeen een positief milieueffect betekent.

