ANSÖKAN OM ACCISÅTERBÄRING FÖR BRÄNSLEN SOM ANVÄNTS I LUFTFARTYG,
IFYLLNINGSANVISNINGAR
Tullblankett nr 147r – 2008
ANSÖKAN OM ÅTERBÄRING
Den som äger, innehar eller använder ett luftfartyg kan ansöka om återbäring av accis och
försörjningsberedskapsavgift för bränsle som anskaffat accisbelagt men som använts vid annan flygning än
privat nöjesflygning. Med nöjesflygning avses att en fysisk eller juridisk person använder ett luftfartyg i egenskap
av luftfartygets ägare, den som hyr det eller den som på något annat sätt fått det till sitt förfogande för andra än
kommersiella ändamål och särskilt för andra ändamål än för att mot vederlag eller i en offentlig myndighets
syften tillhandahålla transport av personer eller varor eller för att erbjuda tjänster.
Återbäring kan sökas antingen för hela kalenderåret eller separat för bränsle som använts under perioden
januari-juni och juli-december. Återbäring skall sökas inom tre år efter utgången av perioden. Ansökan skall
göras med tullblankett 147r-2008 som skall inlämnas till tullmyndigheten på luftfartygets hemort inom ovan
nämnda tidsfrist.
UPPGIFTER OM LUFTFARTYG OCH DERAS ÄNVÄNDNING
Om en sökande har flera luftfartyg som använts för ett sådant ändamål som berättigar till accisåterbäring, kan
återbäring sökas med samma blankett för alla fartyg som registrerats inom samma tulldistrikts område.
Uppgifterna om luftfartyg, flygningars längd och bränsleförbrukningen skall anges fartygsvis i blanketten.
I ansökan skall man ange luftfartygets registernummer så som det anges i Luftfartsförvaltningens
luftfartygsregister eller i motsvarande register. I punkten Flygtid anges flygtiden i annan flygning än i privat
nöjesflygning utgående från anteckningarna i luftfartygets resedagbok. I punkten Bränslemängd som använts
anges luftfartygsvis den mängd bränsle som förbrukats under dessa flygningar (i hela liter). Om inte annan
utredning läggs fram, räknas mängden använt bränsle så att flygtiden multipliceras med den genomsnittliga
förbrukningen.
Det sammanlagda beloppet av den grundaccis, tilläggsaccis och försörjningsberedskapsavgift som skall
återbetalas för det bränsle som använts för accisfritt ändamål anges på blankettens baksida. I punkten Mängd
som använts för accisfritt ändamål anges separat för de olika bränsleslagen den sammanlagda mängden
bränsle som använts i det luftfartyg som ansökan avser. Om motorbensin använts för accisfria flygningar, anges
dess mängd i samma kolumn som flygbensinens mängd.
Totalmängden bränsle som använts för accisfritt ändamål samt totalbeloppet av återbäringen anges i nedre
delen av blankettens framsida.
Handlingar som används som stöd för ansökan, t.ex. luftfartygets resedagbok och verifikaten över
bränsleanskaffningar och den accisfria användningen skall förvaras i fyra kalenderår från ansökan av
återbäringen.
BELOPP AV ÅTERBÄRINGEN
Beloppet av återbäringen är lika med beloppet av accisen och försörjningsberedskapsavgiften på flygbensin
eller flygpetroleum eller dieselolja. Om det i luftfartyget i stället för flygbensin eller flygpetroleum använts något
annat accispliktigt bränsle betalas återbäring emellertid högst enligt ett belopp som motsvarar accisen för
flygbensin eller flygpetroleum.
Accisbeloppen är fr.o.m. den 1 januari 2008 följande:
Flygpetroleum cent/l (produktgrupp 71)

Flygbensin cent/l (produktgrupp 81)

grundaccis
tilläggsaccis
försörjningsberedskapsavgift

grundaccis
37,54
tilläggsaccis
4,78
försörjningsberedskapsavgift 0,68

33,32
5,38
0,35

Dieselolja cent/l (produktgrupp 31)
grundaccis
tilläggsaccis
försörjningsberedskapsavgift

30,67
5,38
0,35

Acciserna på flygpetroleum totalt
Acciserna på flygbensin totalt
Acciserna på dieselolja totalt

Återbäring utbetalas inte om den understiger 330 euro.

39,05 cent / liter
43,00 cent / liter
36,40 cent / liter

