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Aangifte 2020 
Cijns op aardgas en aardolie

 Waarom dit formulier?

Aangifte doen
Hebt u een aangiftebrief van ons gekregen? Dan moet u altijd 
aangifte doen, ook als u over een tijdvak geen cijns hoeft te betalen. 
Vul de aangifte helemaal in op de computer. Het aangiftenummer 
en de vergunningnaam die u nodig hebt voor deze aangifte, staan in 
de aangiftebrief. Rond alle hoeveelheden naar beneden af op m3 
en rond alle bedragen naar beneden af op hele euro’s.

Onderteken de aangifte en stuur deze naar: 
Belastingdienst/Rotterdam, Team olie en gas,
Antwoordnummer 10090, 4800 VB Breda

Betalen
Uw betaling moet gelijktijdig met het indienen van de aangifte bij 
ons binnen zijn. Maak het bedrag over naar IBAN ( rekeningnummer) 
NL26 INGB 0000 4412 90 op naam van de Belastingdienst. Vermeld 
uw aangiftekenmerk in het vak ‘Omschrijving’ of ‘Mededeling’. 
U krijgt geen acceptgiro. Betaalt u van buiten de Europese Unie? 
Gebruik dan ook de BIC code ING BNL2A.

Dag van betaling
Als dag van betaling geldt de dag waarop het bedrag op onze rekening 
staat. Hou rekening met een verwerkingstijd van enkele dagen.

Bezwaar
Als u bezwaar hebt tegen de belasting die u op de aangifte hebt 
betaald, stuur ons dan binnen 6 weken na de betaling uw 
bezwaarschrift.

Privacy
Wij gaan zorgvuldig om met de gegevens van burgers en bedrijven en
met uw privacy. Op belastingdienst.nl/privacy staat hoe wij dat doen.

Meer informatie
Lees eerst de toelichting voordat u de aangifte invult. 
Hebt u daarna nog vragen? Bel met de Belastingdienst/Rotterdam, 
Team olie en gas: 088 - 153 12 38, bereikbaar van maandag tot en 
met donderdag van 8.00 tot 17.00 uur.

1 Algemene gegevens

1a Aangiftenummer 
Zie aangiftebrief. I 2

1b Naam vergunning 
Zie aangiftebrief.

1c Deelnamepercentage 
31 december %

2 Gegevens wijziging

Als uw gegevens, zoals vermeld op de aangiftebrief, gewijzigd zijn, kruis dan het betreffende hokje aan en vul de juiste gegevens in.

Gewijzigde gegevens

Gegevens belasting-
consulent

https://belastingdienst.nl/privacy
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02 van 03

3 Gegevens berekening cijns

 Gegevens berekening aardgas

Zie de toelichting.

3a Aantal gewonnen eenheden m3

3b Tarief %

3c Omzet €

3d Verschuldigde cijns voor aardgas (3b x 3c) €

 Gegevens berekening aardolie

3e Aantal gewonnen eenheden m3

3f Tarief %

3g Omzet €

3h Verschuldigde cijns voor aardolie (3f x 3g) €

 Totaal verschuldigde cijns

3i Totaal verschuldigde cijns (3d + 3h) €

4 Ondertekening

Naam

Datum

Uw handtekening 
Schrijf binnen het vak.

Plaats

Telefoonnummer
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Toelichting bij de aangifte cijns op aardgas en aardolie

Toelichting op de berekening

Heffingsmaatstaf
De heffingsmaatstaf is de omzet die de houder, of, ingeval van 
medehouderschap, ieder van de medehouders, heeft behaald in 
het kalenderjaar waarover de cijns wordt geheven.

De omzet is het aantal eenheden aardolie of aardgas, dat in het 
kalenderjaar in het vergunninggebied is gewonnen en aan de houder, 
of in het geval van medehouders, aan ieder van de medehouders 
toekomt, vermenigvuldigd met de prijs per eenheid waarvoor die 
eenheden zijn verkocht. Als eenheden zijn verkocht tegen een prijs 
per eenheid die ligt beneden de waarde in het economische verkeer, 
dan wordt voor de berekening van de heffingsmaatstaf de prijs 
vastgesteld op de waarde in het economisch verkeer. Als er een heden 
niet zijn verkocht, maar op een andere manier aan het winnings-
bedrijf zijn onttrokken, wordt ervan uitgegaan dat die eenheden 
tegen de waarde in het economisch verkeer zijn verkocht. 

Bij de bepaling van het aantal gewonnen eenheden blijven de 
eenheden aardolie of aardgas buiten beschouwing die zijn 
aangewend voor:

 – het opsporen of het winnen in het vergunningsgebied waar ze 
zijn gewonnen

 – het voor de aflevering bewerken van die eenheden of voor het 
transport van en naar de plaats waar die bewerking plaatsvindt

Eenheden aardolie of aardgas die volgens artikel 94, lid 2a, van de 
Mijnbouwwet aan de in dat artikel bedoelde vennootschap toe-
behoren, blijven bij de bepaling van de heffingsmaatstaf buiten 
beschouwing.

Tarief
Het tarief is een percentage dat wordt bepaald op basis van het 
totaal eenheden dat in het kalenderjaar in het vergunningsgebied 
zijn gewonnen. Het aantal eenheden aardolie wordt bepaald bij een 
druk van 101,325 kPa en een temperatuur van 15°C. Onder aardolie 
wordt ook condensaat begrepen. Het aantal eenheden aardgas 
wordt bepaald bij een druk van 101,325 kPa en een temperatuur 
van 0°C en omgerekend naar eenheden met een calorische waarde 
van 35,1692 MJ/m3 bovenwaarde.

Het percentage wordt opgebouwd door een schijvensysteem 
volgens de navolgende tabellen en wordt berekend door:

 – bij iedere schijf de hoeveelheid te bepalen die binnen die schijf 
valt en deze hoeveelheid te vermenigvuldigen met het percentage 
dat behoort bij die schijf

 – deze producten te sommeren en
 – deze som te delen door het totaal van de in het vergunningsgebied 
gewonnen eenheden

Aardgas
Door houder of medehouders gezamenlijk 
gewonnen hoeveelheid in miljoenen m3

Opbouw over deze schijf
Landzijde Zeezijde

schijf 1 0 tot 200 0% 0%
schijf 2 200 tot 600 2% 0%
schijf 3 600 tot 1.200 3% 0%
schijf 4 1.200 tot 2.000 4% 0%
schijf 5 2.000 tot 4.000 5% 0%
schijf 6 4.000 tot 8.000 6% 0%
schijf 7 8.000 en meer 7% 0%

Aardolie
Door houder of medehouders gezamenlijk 
gewonnen hoeveelheid in miljoenen m3

Opbouw over deze schijf
Landzijde Zeezijde

schijf 1 0 tot 200 0% 0%
schijf 2 200 tot 600 2% 0%
schijf 3 600 tot 1.200 3% 0%
schijf 4 1.200 tot 2.000 4% 0%
schijf 5 2.000 tot 4.000 5% 0%
schijf 6 4.000 tot 8.000 6% 0%
schijf 7 8.000 en meer 7% 0%

Het tarief over enig kalenderjaar wordt verhoogd met 25%, als over 
dat jaar het gewogen gemiddelde van de waarde van in Nederland 
ingevoerde ruwe olie hoger is dan € 25 per vat. Bij ministeriële 
regeling worden regels gesteld over de wijze waarop het gewogen 
gemiddelde wordt bepaald.

Het tarief wordt, onverminderd de verhoging als hiervoor bedoeld, 
verhoogd met 100%, als de houder geen overeenkomst als bedoeld 
in artikel 93 van de Mijnbouwwet heeft gesloten voor de winnings-
vergunning. Deze verhoging vindt niet plaats voor eenheden die zijn 
gewonnen uit een voorkomen waarvoor een overeenkomst als 
bedoeld in artikel 97b is gesloten.
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