Van rood naar wit
Rode diesel verdwijnt
Per 1 januari 2013 is het leveren van de laag accijns rode gasolie/diesel niet meer mogelijk. De
overheid verbiedt dit. Wij zullen u vanaf dat moment blanke diesel leveren.
Wij leveren u altijd al de FuelSave kwaliteit van Shell. Dit houden we ook zo. De blanke diesel die we u
voortaan leveren is Shell FuelSave Diesel.
De basis van Shell FuelSave Diesel is dieselbrandstof die voldoet aan de DIN norm EN 590. Dit is de
minimale norm die fabrikanten van moderne dieselmotoren voorschrijven. Wij leveren u echter een
unieke kwaliteit. Shell heeft hiervoor een FuelSave additievenpakket ontwikkeld. Deze toevoeging
geeft extra bescherming aan de vitale motoronderdelen. Dure reparaties door micro-roest in het
brandstofsysteem worden hiermee voorkomen. Bovendien wordt met name bij inzet in landbouw en
grondverzet een aanzienlijke besparing in het brandstofverbruik gerealiseerd.
Besparen kunt u ook nog door, zo lang het nog kan, uw tank af te vullen met de huidige rode Shell
FuelSave gasolie. U kunt dit tot 1 juli 2013 opgebruiken. Wanneer uw gezamenlijke opslagcapaciteit
niet meer dan 5000 ltr. is, hoeft u zelfs geen aangifte te doen.
Om het risico van onverwachte prijsstijgingen eind december te voorkomen, adviseren we u tijdig te
bestellen. Onze FuelSave brandstof heeft immers vanaf 15 november al de volle winterbescherming!
Heeft u nog vragen, neem dan gerust contact op met uw contactpersoon in uw regio. U kunt natuurlijk
ook het kantoor bellen.

Met vriendelijke groet,
Gerard Jansen Holleboom
Directeur OQ Value
p.s. Bijgevoegd vindt u de officiële nieuwsbrief van de Douane. Wij hebben dit voor u samengevat op
de volgende pagina.
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Dit is een vrije interpretatie van de richtlijnen die in de douane nieuwsbrief van oktober 2012 gepubliceerd zijn.
Aan dit document kunnen geen rechten worden ontleend.

Samenvatting

Einde rode diesel per 1 - 1 - 2013!
Voor alle diesel, gasolie en petroleum geldt vanaf 1 januari 2013 het hoge
accijnstarief (gelijk aan blanke diesel).
Ook voor dieselbrandstof die gebruikt wordt voor verwarming geldt het hoge
accijnstarief.
Het is verboden om brandstof voorzien van herkenningsmiddel (rode kleurstof
en/of Yellow Solvent) voorhanden te hebben.
Sporen van kleurstof of herkenningsmiddel kunnen nog enige tijd aanwezig zijn
in voertuigtanken en opslagtanken. Dit wordt geaccepteerd tot en met 30 juni
2013.
In tanks van vrachtwagens, personenwagens en pleziervaartuigen mogen geen
herkenningsmiddelen worden aangetroffen, ook niet tijdens de
overgangsperiode.

Naheffing op de aanwezige voorraad rode diesel
Uiterlijk 8 januari 2013 dient aangifte te worden gedaan, ivm naheffing op de
voorraad rode gasolie.
Eindgebruikers met een totale inhoud van de aanwezige tank(en) t/m 5.000 ltr zijn
vrijgesteld van naheffing.
Indien de naheffing minder dan € 250,= is geldt eveneens een vrijstelling. Dit komt
overeen met 1380 ltr dieselbrandstof.

Schepen en AccijnsGoederenPlaatsen
Bovenstaande geldt niet voor AGP’s en niet voor de beroepsbinnenvaart indien
de gasolie wordt gebruikt voor de voortstuwing van het vaartuig.
De beroepsbinnenvaart blijft dus gebruik maken van rode gasolie, ook na 1
januari 2013.
Dit is een vrije interpretatie van de richtlijnen die in de douane nieuwsbrief van oktober 2012 gepubliceerd zijn.
Aan dit document kunnen geen rechten worden ontleend.

