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Belastingdienst/Kantoor Arnhem/
Landelijk milieubelastingenteam
Antwoordnummer 1665, 6800 WC Arnhem

Belastingdienst

Aangifte

Kolenbelasting 2019
Waarom dit formulier?
Met dit formulier doet u aangifte voor de kolenbelasting. Onder de
kolenbelasting vallen:
– steenkool
– vaste brandstoffen die uit steenkool zijn gemaakt
– bruinkool
– geperste bruinkool
– cokes
U moet de kolenbelasting betalen als u kolen in opslag hebt en deze
kolen verlaten de opslag om op een andere plek te worden gebruikt
(uitslaan). U moet ook kolenbelasting betalen voor kolen die u in de
opslagruimte (inrichting) verbruikt en voor kolen die u vermist,
bijvoorbeeld omdat ze gestolen zijn. U moet ook kolenbelasting
betalen als u kolen binnenbrengt vanuit EU-landen in Nederland en
deze kolen gebruikt als brandstof.
Vrijstelling
U kunt vrijstelling van de kolenbelasting krijgen voor kolen
die u uitslaat:
– voor het opwekken van elektriciteit
– voor duaal gebruik
– voor gebruik anders dan als brandstof
De kolen met vrijstelling vermeldt u niet in uw aangifte. U moet wel
kunnen aantonen dat de kolen worden gebruikt voor het opwekken
van elektriciteit, duaal worden gebruikt of niet worden gebruikt als
brandstof.
Invullen en terugsturen
Hebt u een ‘aangiftebrief’ van ons gekregen? Dan moet u altijd
aangifte doen, ook als u over een tijdvak geen kolenbelasting hoeft
te betalen. Vul de aangifte helemaal in op de computer. Het aangifte
nummer dat u nodig hebt voor deze aangifte, staat in de aangifte
brief die u van ons hebt gekregen. Rond alle bedragen naar beneden
af op hele euro’s. Rond alle hoeveelheden naar beneden af op hele
tonnen. Onderteken de aangifte en stuur deze naar:

ML 011 - 2Z91FOL 

Belastingdienst/Kantoor Arnhem/Landelijk milieubelastingenteam
Antwoordnummer 1665
6800 WC Arnhem

Ruimte voor de Belastingdienst
Datum binnenkomst aangifte

Datum verwerking

Betalen
U moet de kolenbelasting betalen binnen een maand na afloop
van het tijdvak dat boven aan de aangiftebrief staat. Als dag van
betaling geldt de dag waarop het bedrag op onze rekening is
bijgeschreven. Houd rekening met een paar dagen verwerkingstijd
bij de banken.
Maak het bedrag over naar IBAN (rekeningnummer)
NL86 INGB 0002 4455 88 van de Belastingdienst in Apeldoorn.
U kunt hiervoor gebruikmaken van de acceptgiro die u bij de
aangiftebrief hebt gekregen. Vermeld altijd het betalingskenmerk
dat op de acceptgiro staat.
Betaalt u vanuit het buitenland? Gebruik dan ook de BIC-code
INGBNL2A.
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.
Meer informatie
Hebt u nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl.
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Algemene gegevens onderneming

1a

Aangiftenummer (zie aangiftebrief)

1b

Aangiftetijdvak

1c

Naam onderneming

1d

Zijn de gegevens van de onder
neming in de aangiftebrief die u van
ons hebt gekregen juist vermeld?

1e

Naam onderneming

1f

Ter attentie van

1g

Postadres

1h

Postcode en plaats					

1i

Vestigingsadres

1j

Postcode en plaats					

2
2a

C						1

Ja. Ga verder met vraag 2.
Nee. Vermeld hieronder de juiste gegevens.

Berekening kolenbelasting
Kolen die Nederland zijn binnengebracht. Rond de hoeveelheden
naar beneden af en vermeld deze in duizendtallen kg.								

																 €
Tarief per 1.000 kg (ton)
																	
2b
Te betalen belasting. Rond af naar beneden op hele euro’s. 		 €

1 4 , 8 1

×

Ondertekening
Naam contactpersoon
Functie
Telefoonnummer (overdag)			
Plaats
Datum								

–

–

Handtekening
Schrijf binnen het vak.
									

05 011 91 02

3

x 1.000 kg

*050119102*
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