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							PROFESSIONELE DIESEL

							AANGIFTE

							Vestiging(3)
								 
							

							Goederenvervoer(4)
								 
							
Belgische bedrijven kunnen hun aangifte online indienen via de applicatie PDIE.Meer informatie op : http://fiscus.fgov.be/interfdanl/nl/accijnzen/index.htm
LITERS
EUR/LITER
EURO

							TOTAAL TERUG TE VORDEREN BEDRAG 
								(8)
							
Terugbetaling

							Nationaal bankrekeningnummer(9)
							

							Communautair bankrekeningnummer(10)
							

							De aangever verklaart dat de gegevens opgenomen in deze aangifle gebaseerd zijn op

							afdoende bewijzen opgelegd door de wet en onder de vorm die de wet voorschrijft.

							
								 
							

							Deze komen overeen met tankbeurten uitgevoerd bij:

							De aangever verbindt er zich toe om op verzoek van de Administratie der douane en accijnzen

							de nodige bewijsstukken voor te leggen.
DATUM ONTVANGST
EN GELDIGMAKING

							Datum
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							Nummer van de vergunning energieproducten en elektriciteit die aan het bedrijf werd afgeleverd.

							Bedrijven voor goederentransport, gewestelijke en plaatselijke maatschappijen of bedrijven voor

							gemeenschappelijk vervoer van personen, taxibedrijven die in het land gevestigd zijn, ...
Land waarin de maatschappelijke zetel van het bedrijf gevestigd is. De ISO-code aanduiden.

							In dit vakje aanduiden of het vervoer van goederen gebeurt voor eigen rekening of voor rekening

							van derden.

							Totaal aantal getankte/ingeslagen liters voor de betrokken periode.

							Het bedrag in euro per liter aan bijzondere accijns dat te veel werd betaald in de betrokken periode.

							
Totaal terug te vorderen bedrag voor de betrokken periode, uitgedrukt in euro (dit bedrag wordt
automatisch gegenereerd aan de hand van het totaal aantal getankte/ingeslagen liters voor
dezelfde periode).

							Totaal terug te vorderen bedrag voor de gehele referentieperiode (dit bedrag wordt automatisch

							gegenereerd aan de hand van de terug te vorderen bedragen per cliquet).
Nummer van de bankrekening waarop de terugbetaling kan gebeuren aan de in België gevestigde
eindgebruiker.

							Bankgegevens vermelden waarop de terugbetalling kan gebeuren aan de in een andere Lidstaat

							gevestigde eindgebruiker (IBAN = International BankAccount Number - BIC = Bank Identifier Code).
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