
Belanrijke opmerking :

Hoewel deze informatie met uiterste zorg is samengesteld en de bvba ExSu er naar streeft om deze informatie  
steeds zo actueel, nauwkeurig en volledig mogelijk te houden, kunnen aan deze publicatie geen rechten 
ontleend worden.  De bvba ExSu aanvaardt geen  aansprakelijkheid voor mogelijke fouten en tekortkomingen 
in deze publicatie. Wijzigingen en correcties zijn derhalve voorbehouden.

De accijnsregeling voor nationale accijnsproducten is ingesteld op nationaal niveau. Deze accijnstarieven
worden dan ook autonoom vastgelegd door de lidstaat die ze heeft ingesteld. In Belgie gelden onderstaande 
tarieven. per 01/01/2018

Product Accijns Bijz acc Verp.heff Verp.heff 
per HL per HL

Mineraal water
Mineraal water - per hl 0,0000 0,0000 9,86 1,41

Vruchten- en groentesappen
Vruchten- en groentesappen - per hl 0,0000 0,0000 9,86 1,41

Frisdranken, limonades en andere alcoholvrije dranken
Water (al dan niet gearomatiseerd) met toegevoegde suiker
of andere zoetstoffen en andere alcoholvrije dranken 
van GN-code 2202 - per hl 11,9233 0,0000 9,86 1,41
Gearomatiseerd water zonder  toegevoegde suiker of andere 
zoetstoffen van GN-code 2202 - per hl 6,8133 0,0000 9,86 1,41

Alcoholvrij bier, wijn, andere gegiste dranken
Alcoholvrij bier - per hl 3,7519 0,0000 9,86 1,41
Alcoholvrije wijn - per hl 3,7519 0,0000 9,86 1,41
Alcoholvrij andere gegiste dranken - per hl 3,7519 0,0000 9,86 1,41

Siropen en substanties voor de bereiding van water of
frisdranken met toegevoegde suiker of andere zoetstoffen
In poeder, korrel of vaste vorm - per 100 kg 119,2343 0,0000
In vloeibare vorm - per hl 71,5405 0,0000

Siropen en substanties voor de bereiding van water of
frisdranken
In poeder, korrel of vaste vorm - per 100 kg 68,1339 0,0000
In vloeibare vorm - per hl 40,8803 0,0000

Koffie - per kg
Ongebrande koffie 0,2001 0,0000
Gebrande koffie 0,2502 0,0000
Extracten van koffie 0,7004 0,0000

EXSU BVBA
SCHIJNDALLAAN 12
2960 SINT-JOB-IN’T-GOOR (BRECHT)
WWW.EXSU.BE


	NationaleAccijns 1-1-2018

