
 
 

Customs & Global Trade 
Deloitte The Netherlands 
 
 
 

Customs Flash 

News you can count on 
 
General edition, volume 8, number 15 
19 september 2013 

 
Belastingplan2014  

Op 17 september 2013 is het Belastingpakket 2013 gepubliceerd. Hieronder treft u een overzicht aan van 

de voorstellen die ten aanzien van enkele indirecte belastingen zijn opgenomen in de vier 

wetsvoorstellen die het pakket omvat. Vrijwel alle maatregelen treden per 1 januari 2014 in werking. Waar 

dat anders is, hebben wij dat zo veel mogelijk vermeld. Tijdens de parlementaire behandeling kunnen 

deze wetsvoorstellen overigens nog wijzigen. Hierna zijn de voorstellen per (indirecte) belastingsoort 

weergegeven. 

Accijns 

Verhoging accijns op alcoholhoudende producten 

Verhoging accijns 5,75% voor alle alcoholhoudende dranken. 

Verhoging verbruiksbelasting op alcoholvrije dranken 

De belasting op limonade wordt verhoogd van 5,5 cent per liter naar 7,59 cent per liter en de belasting op onder 

meer vruchtensap en mineraalwater wordt verhoogd van 4,13 cent per liter naar 5,7 cent per liter. 

Verbruiksbelastingen van alcoholvrije dranken 

In de Wet op de verbruiksbelastingen van alcoholvrije dranken wordt een vrijstelling van verbruiksbelasting 

geïntroduceerd tot een hoeveelheid van 12.000 liter vruchten- of groentesap per jaar dat wordt vervaardigd 

buiten een officiële ‘inrichting’. Bovendien wordt tot deze hoeveelheid sap een ontheffing verleend voor het 

vergunningsvereiste. 

De belastingrenteregeling gaat ook gelden voor de heffing van verbruiksbelastingen van alcoholvrije dranken, 

voor zover sprake is van belastingschulden die op of na 1 januari 2013 zijn ontstaan. 

Verhoging accijns op tabaksproducten 

De in het regeerakkoord voorziene accijnsverhoging op tabaksproducten van 9 cent per pakje sigaretten van 19 

stuks en pakje shag van 40 gram wordt uitgesteld tot 1 januari 2015. 

Verhoging accijns op diesel en LPG 

De accijns van diesel wordt, naast de jaarlijkse inflatiecorrectie, verhoogd met 3 cent per liter, terwijl de accijns 

van LPG wordt verhoogd met 7 cent per liter. 

Voor LNG wordt voor de jaren 2014 tot en met 2018 een tijdelijke stimulering voorgesteld in de vorm van een 

gedeeltelijke teruggaaf van accijns, zijnde een vast bedrag van € 125 per 1000 kg, over een periode van vijf jaar 

zonder toepassing van de jaarlijkse inflatiecorrectie. 

Tevens verhoging drempelbedrag accijns van minerale oliën. 

 



Accijns voor minerale oliën 

De mogelijkheid tot teruggaaf van accijns voor minerale oliën die worden gebruikt voor de opwekking van 

elektriciteit wordt verruimd. 

Energiebelasting 

Begunstiging lokaal duurzaam opgewekte energie 

Invoering van een verlaagd tarief in de eerste schijf in de energiebelasting op elektriciteit (voorgestelde 

belastingkorting 7,5 cent/kWh excl. btw) voor kleinschalige, duurzame opwekking van energie (bijvoorbeeld 

zonne-energie) waarvoor geen rijkssubsidie wordt ontvangen. Het verlaagde tarief is alleen bedoeld voor 

collectieve opwekking door en ten behoeve van particuliere kleinverbruikers. Voor de handhaving is het van 

belang om de collectieve opwekking vorm te geven via een rechtspersoon (coöperatie of vereniging van 

eigenaars), waarmee energiebedrijven contracten kunnen sluiten en die eventueel kan worden aangesproken als 

niet aan de voorwaarden voor het verlaagde tarief wordt voldaan. 

Motorrijtuigenbelasting 

Herziening vrijstelling motorrijtuigenbelasting oldtimers 

Vanaf 1 januari 2014 geldt een vrijstelling van MRB voor alle motorrijtuigen van 40 jaar en ouder. Daarnaast 

komt er een overgangsregeling voor personen- en bestelauto’s rijdend op benzine, motorrijwielen, bussen en 

vrachtauto’s die op 1 januari 2014 26 jaar of ouder zijn maar nog geen 40 jaar. Deze voertuigen komen in 

aanmerking voor een kwarttarief in de MRB over het gehele kalenderjaar met een maximum van € 120 onder de 

voorwaarde dat er in de maanden januari, februari en december niet van de openbare weg gebruik wordt 

gemaakt. 

Personen- en bestelauto’s op diesel of LPG van 26 jaar en ouder maar die nog geen 40 jaar oud zijn komen niet 

in aanmerking voor de overgangsregeling. Voor deze auto’s geldt geen overgangsrecht en dat betekent dat voor 

deze auto’s het volle MRB-tarief verschuldigd is. 

Motorrijtuigenbelasting en buitenlandse kentekens 

De Wet op de motorrijtuigenbelasting 1994 (hierna: MRB) wordt uitgebreid met een woonplaatsvermoeden, 

waarbij iemand voor toepassing van de MRB geacht wordt inwoner van Nederland te zijn indien hij zich heeft 

ingeschreven in de GBA of zich daarvoor had moeten inschrijven. Aldus kan hij onderworpen worden aan de 

MRB. Deze maatregel is bedoeld om te voorkomen dat feitelijk in Nederland wonende natuurlijke personen met 

een buitenlands kenteken buiten de heffing van de MRB blijven.  

Het moment van de verschuldigdheid van de belasting en de aanvang van de belastingplicht worden - eveneens 

bij fictie - gesteld op de datum waarop de houder van het kenteken zich heeft ingeschreven of had moeten 

inschrijven in de GBA. De mogelijkheden tot naheffing van de MRB worden verruimd en ook wordt het mogelijk 

om een verzuimboete op te leggen. Verder zal een sterke intensivering van de feitelijke controle van voertuigen 

met een buitenlands kenteken plaatsvinden. 

Contact  

Vragen over de onderwerpen in deze publicatie? Neem dan contact op met uw gebruikelijke contactpersoon 

binnen Deloitte of één van de ondergenoemden: 

•  Klaas Winters, klwinters@deloitte.nl, +31 (0)88 288 2125 

• Johan Hollebeek, jhollebeek@deloitte.nl, +31 (0)88 288 1992 

• Jos Sijbers, jsijbers@deloitte.nl, +31 (0)88 288 1952 
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