Bijkomende informatie omtrent de facturatie van de milieubijdrage bij aan- en verkoop.

Stroom

Milieubijdrage
bij aankoop

Milieubijdrage
bij verkoop

Lidmaatschap
en aangifte

Recht op
terugvordering

1.Aankoop in België en verkoop in
België

Ja

Ja

Nee

Nee

2.Aankoop in België en verkoop in
het buitenland

Ja

Nee

Ja

Ja

3.Aankoop in het buitenland voor
verkoop in België

Nee

Ja

Ja

Nee

4.Aankoop in het buitenland voor
verkoop in het buitenland

Nee

Nee

Nee

Nee

(Deze tabel is met uitzondering van banden bestemd voor eerste montage van voertuigen uit
categorie M1 en N1)
Voorbeeld 1 – Bij aankoop en verkoop in het binnenland wordt u een milieubijdrage aangerekend bij
aankoop. U dient vervolgens deze bijdrage zichtbaar aan de volgende schakel door te rekenen. In
dit geval moet u geen lid worden van Recytyre. Er bestaat eveneens geen recht op terugvordering
van de milieubijdragen.
Voorbeeld 2 – U dient geen milieubijdrage aan te rekenen bij verkoop. Dankzij uw lidmaatschap en
via een elektronische maandelijkse aangifte kunt u de betaalde milieubijdragen terugvorderen bij
Recytyre.
Voorbeeld 3 – Met uitzondering van aankoop bij Recytyre leden die in het buitenland gevestigd zijn
rekent de buitenlandse leverancier u geen milieubijdrage bij aankoop aan. In dit geval bent u
importeur en biedt Recytyre u de mogelijkheid om toe te treden tot het Recytyre systeem als lid. Via
een elektronische maandelijkse aangifte rapporteert u aan Recytyre het aantal banden die u in de
voogaande periode (maand) verkocht op de Belgische markt en waarop u géén milieubijdrage
betaalde bij aankoop. Er bestaat eveneens geen recht op terugvordering van de milieubijdragen.
Voorbeeld 4 – Deze transit operatie eist geen lidmaatschap noch aangifte en geeft geen recht op
teruggave van de milieubijdragen behalve wanneer de aankoop plaatsvindt bij een Recytyre lid
gevestigd in het buitenland en hieraan de Recytyre milieubijdrage betaalt. Om de milieubijdrage
terug te vorderen dient u zich aan te sluiten als Recytyre lid.
Het recht op een teruggave van de milieubijdrage bij export is niet afhankelijk van de datum waarop
de banden door de betrokkene zijn aangekocht, maar wel van het feit of de betrokkene voor deze
banden een milieubijdrage heeft betaald.
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De uiteindelijke kost van de milieubijdrage wordt gedragen door de eindgebruiker, wat betekent dat
het voor elke fabrikant, constructeur, importeur, tussenhandelaar of eindverkoper een nuloperatie
blijft. Als lid raden we u dan ook aan om, indien nodig, de importaangifte bij Recytyre in te dienen op
basis van de verkochte aantallen op de Belgische markt zodat er in hoofde van uw bedrijf geen
voorfinanciering van stocks plaatsvindt.
Bij de verkoop van banden uit de bestaande stock aangelegd vóór 1 april 2010 rekent u best een
milieubijdrage aan naar de volgende schakel toe. Deze aantallen dient u echter niet op te nemen in
uw aangiften en geven dus ook geen recht op teruggave van de milieubijdrage bij export.

2/2

RECYTYRE asbl/vzw
Av. Jules Bordetlaan, 164 Bte/Bus 7 ● 1140 Bruxelles – Brussel
T. +32 (0)2 778 62 00 ● F. +32 (0)2 706 63 33
E-mail. info@recytyre.be ● Visit us at www.recytyre.be
TVA/BTW BE 462 934 280 ● ING 310 1283678 66

