UW AANGIFTE
Vanaf 6 januari 2020 kunt u uw aangifte over 2019 indienen in PackTool. U doet aangifte over
het gewicht van de verpakkingen die u in 2019 als producent/importeur op de Nederlandse
markt heeft gebracht, daaronder vallen ook de toegevoegde verpakkingen. Ook over de
verpakkingen van geïmporteerde producten of grondstoffen die door (of namens) u
worden verwijderd doet u aangifte. U heeft hier voor tot en met 31 maart 2020 de tijd.

A A N G IF T

E

MEEST RECENTE BESCHIKKING
FISCALE EENHEID OMZETBELASTING
VERGEET DE TRANSPORT
VERPAKKINGEN NIET
Regelmatig wordt vergeten om
de gewichten van de transportverpakkingen mee te nemen in de
aangifte. Zoals tyraps, hoeklatten,
wikkelfolie of een pallethoed voor
het verzenden van goederen naar
Nederlandse afnemers. U geeft
deze aan onder de betreffende
materiaalsoort.

RECYCLING VAN
VERPAKKINGEN
WEER GESTEGEN
Het Afvalfonds Verpakkingen
heeft de taak om jaarlijks namens
het verpakkende bedrijfsleven te
rapporteren aan de overheid over
het behalen van de vastgelegde
recyclingdoelstellingen. Deze
rapportage stellen wij o.a. op aan
de hand van uw gegevens over
de op de markt gebrachte verpakkingen. Daarnaast ontvangen wij
de gegevens van gemeenten en
afvalbedrijven over het ingezamelde verpakkingsafval. In 2018 is 79%
van alle op de markt gebrachte
verpakkingen gerecycled.
Dat is ruim boven de (in het Besluit
Verpakkingen opgenomen) Nederlandse doelstelling van 70%. Ook
laten we hiermee de EU-doelstelling van 55% ver achter ons. U kunt
dit nalezen op onze website.

Als uw bedrijf onderdeel is van een fiscale eenheid voor de omzetbelasting, dan moet u namens de gehele fiscale eenheid aangifte bij ons doen.
Behoort uw onderneming tot een fiscale eenheid omzetbelasting en heeft
u dit nog niet bij ons aangegeven en doet u daarom zelfstandig aangifte?
Dit is niet juist. U dient daarom bij ons aan te geven onder welke fiscale
eenheid uw bedrijf valt, inclusief de samenstelling van de fiscale eenheid.
Voor een juiste en volledige registratie van uw gegevens in ons systeem
hebben wij de meest recente beschikking omzetbelasting betreffende
‘het aanmerken fiscale eenheid omzetbelasting’ van u nodig. Daarop staat
tevens uit welke ondernemingen deze bestaat. Het kan zijn dat het een en
ander in uw bedrijf is gewijzigd de afgelopen tijd. Daarom vragen wij u de
meest recente beschikking van uw fiscale eenheid voor de omzetbelasting,
waarop de ondernemingen van de fiscale eenheid staan die daartoe behoren, naar ons toe te sturen.
Deze beschikking heeft u ontvangen van de Belastingdienst. U kunt de
beschikking sturen per mail: info@afvalfondsverpakkingen.nl of per post:
Postbus 1266, 2260 BG Leidschendam.

IS HET GEWICHT
VAN DE VERPAKKING NOG JUIST?
Tijdens onze controles van aangiften wegen we verpakkingen van
artikelen. We zien daarbij dat bedrijven vaak vertrouwen op de
informatie van de leveranciers of op de in het verleden vastgestelde
gewichten van de verpakkingen. In de praktijk blijkt dat de opgaven
van leveranciers niet altijd juist zijn en verpakkingen door de jaren
heen van samenstelling en gewicht wijzigen. U kunt verrassingen
voorkomen door jaarlijks een aantal verpakkingen opnieuw te
wegen. Wij adviseren de weegresultaten te bewaren en de weging
vast te leggen met een foto.
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GEEF OOK
EENMALIGE LOGISTIEKE
HULPMIDDELEN AAN
Ook de éénmalige logistieke hulpmiddelen dient u aan te geven.
U geeft deze aan onder de betreffende materiaalsoort. Deze kilo’s zijn
onbelast en tellen niet mee voor de
aangiftedrempel van 50.000 kilo. Wij
hebben deze gegevens nodig voor
de monitoringsrapportage aan de
overheid. Alle eenmalige logistieke
hulpmiddelen vindt u op deze lijst.
Maakt u deel uit van de groenteen fruitbranche en heeft u een
akkoordverklaring ingediend, dan
hoeft u deze éénmalige logistieke
hulpmiddelen niet aan te geven.
Het GroentenFruit Huis draagt zorg
voor de opgave van de éénmalige
logistieke hulpmiddelen voor de
gehele branche. Alle logistieke
hulpmiddelen vindt u op deze lijst.
Let op: transportverpakkingen als
wikkelfolie en hoeklatten worden niet
als eenmalig logistiek hulpmiddel
gezien maar belast als verpakking.

TARIEF BIODEGRADEER
BAAR KUNSTSTOF
AFGESCHAFT
Met ingang van 1 januari 2019 is
het lagere tarief voor biodegradeerbaar kunststof afgeschaft. Dit
betekent dat u deze verpakkingen
nu niet meer apart opgeeft, maar
opneemt onder de rubriek kunststof. Het kunststof breekt niet snel
genoeg af in de composteerinstallaties en blijft in de compost achter.
Bij het overige kunststof verpakkingsafval kan de aanwezigheid
van biodegradeerbaar kunststof
van invloed zijn op de kwaliteit van
het recyclaat. Biologisch afbreekbaar plastic moet daarom voorlopig
bij het restafval worden weggegooid. Dit heeft ons doen besluiten
het lagere tarief af te schaffen.

LET OOK OP ‘ONTDOEN BIJ IMPORT’
Over de verpakkingen van geïmporteerde producten of grondstoffen,
die door (of namens) u worden verwijderd, is Afvalbeheersbijdrage verschuldigd, ongeacht of het product uiteindelijk op de Nederlandse of
buitenlandse markt wordt afgezet. Denk bijvoorbeeld aan wikkelfolie en
hoeklatten rond pallets en zakken rondom zakgoed. Tijdens de controles
van aangfiten blijkt dat regelmatig wordt vergeten om deze verpakkingen
mee te nemen in de aangifte. Ons advies: loop voor u uw aangifte indient
de productielocatie en/of het magazijn nog eens door om na te gaan of u
deze verpakkingen niet over het hoofd heeft gezien.

KUNSTSTOFTARIEF
VOOR INDIRECTE
EXPORT
GEWIJZIGD
Als gevolg van de invoering van een gedifferentieerd tarief voor kunststof
is ook het kunststof tarief
voor indirecte export
gewijzigd. Voor 2019 is
het kunststof tarief voor
indirecte export vastgesteld op € 0,58 per kilo.
Ter beperking van administratieve lasten en gelet
op het uitgangspunt van
praktische uitvoerbaarheid en controleerbaarheid is gekozen voor een
gecorrigeerd kunststof
tarief in de vorm van een
gewogen gemiddelde
i.p.v. te werken met twee
tarieven (€ 0,64 en € 0,38
per kilo).

TARIEFDIFFERENTIATIE
KUNSTSTOF
VERPAKKINGEN
Voor goed uit te sorteren en te
recyclen vormvaste kunststof
verpakkingen met een positieve
marktwaarde na sortering geldt
in 2019 een lager tarief van € 0,38
per kilo. Een belangrijke voorwaarde voor de toepassing van
het lagere tarief is dat u bij ons
een onderbouwd verzoek indient
voor de tarief- differentiatie. Is
uw verzoek tot deelname aan de
regeling goedgekeurd? Dan kunt
u de verpakkingen die hiervoor in
aanmerking komen apart opgeven
in PackTool. De tariefdifferentiatie
kunststof is vastgelegd in de Regeling Tariefdifferentiatie Kunststof
die u hier vindt op onze website.
Let op: Een verzoek tot deelname
kan gedaan worden uiterlijk op
31 december van het kalenderjaar
waarop het verzoek betrekking
heeft. Het recht op deelname over
het kalenderjaar 2019 vervalt aldus
op 1 januari 2020, enzovoorts.

Meer info: www.afvalfondsverpakkingen.nl
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