Belastingdienst

Verzoek

Teruggaaf energiebelasting en opslag
duurzame energie- en klimaattransitie
Verbruik boven 10 miljoen kWh en meerjarenafspraak (MJA)
Waarom dit formulier?
Met dit formulier vraagt u gedeeltelijke teruggaaf aan van
energiebelasting en opslag duurzame energie- en klimaattransitie
(ODE; tot 1 januari 2020 ‘opslag duurzame energie’ genaamd).
U kunt deze teruggaaf aanvragen als:
–	u zakelijk meer dan 10 miljoen kWh verbruikt
–	u een meerjarenafspraak (MJA) hebt gemaakt
ODE
Sinds 1 januari 2013 heffen wij op elektriciteit en aardgas, naast
energiebelasting, ook ODE. Met dit formulier kunt u ook deze opslag
op elektriciteit terugvragen.
Tijdvak
Het tijdvak waarvoor u de teruggaaf vraagt, is het kalenderjaar.
Eén verzoek per aansluiting
U kunt met dit formulier alleen teruggaaf vragen als u zakelijk
meer dan 10 miljoen kWh op 1 aansluiting verbruikt. Als u teruggaaf
wilt vragen voor elektriciteit die via meer dan 1 aansluiting geleverd
is, moet u voor elke aansluiting een afzonderlijk verzoek indienen.

Stuur het ingevulde formulier binnen 13 weken na de verbruiks
periode waarover u de teruggaaf vraagt naar de Belastingdienst,
Postbus 3091, 6401 DN Heerlen. De bladzijden met de toelichting
hoeft u niet terug te sturen.
Eindfactuur energiebedrijf meesturen
Bij het verzoek om teruggaaf moet u altijd kopieën van de facturen
van het energiebedrijf meesturen.
Behandeling van uw verzoek
Wij streven ernaar uw verzoek binnen 8 weken na ontvangst af te
handelen. U ontvangt dan van ons een beschikking met de beslissing
op uw verzoek. Als wij niet binnen 8 weken kunnen beslissen, krijgt u
hierover een brief.
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
Hebt u nog vragen? Kijk dan op belastingdienst.nl.

Invullen en opsturen
Vul het formulier in, print het uit en onderteken het. Rond bedragen
af op hele euro’s. U mag dat in uw eigen voordeel doen.

1a

Zie toelichting.
BSN/RSIN							

1b

Naam belanghebbende

2

Gegevens gemachtigde

2a

Zie toelichting.
BSN/RSIN							

2b

Naam gemachtigde

3

ML 049 - 1Z*5FOL 

Gegevens belanghebbende

Gegevens contactpersoon (degene die dit formulier invult)

3a

Naam contactpersoon

3b

Telefoon contactpersoon			

3c

E-mailadres contactpersoon

*050490501*
0 5 0 4 9 0 5 0 1

05 049 05 01

1

02 van 04

4

Toezendadres

4a

Wilt u de post ontvangen op			
een ander adres dan het bij ons 		
bekende adres?

4b

Straat, huisnummer en toevoeging

4c

Postcode en woonplaats			

4d

Land

5

Ja. Ga verder met vraag 4b.
Nee. Ga verder met vraag 5.

IBAN (rekeningnummer) van de teruggaaf
IBAN (rekeningnummer). Begin in het eerste vakje. Zijn er te veel vakjes, laat dan de laatste vakjes leeg.

Tenaamstelling
6

Gegevens aansluitadres

6a

Straat, huisnummer en toevoeging

6b

Postcode en woonplaats			

7

Verbruiksgegevens

Neem hieronder de gegevens over van de facturen van het energiebedrijf en/of van uw aangifte energiebelasting en ODE. Als u hiervoor facturen
van het energiebedrijf gebruikt, stuurt u kopieën van deze facturen mee. Als u per maand een factuur ontvangt, stuurt u een overzicht van deze facturen
mee. Vermeld in het overzicht het elektriciteitsverbruik, de in rekening gebrachte en op aangifte afgedragen energiebelasting en de ODE.
7a

EAN-code van de aansluiting

7b

Datum begin verbruiksperiode										

–

–

7c

Datum einde verbruiksperiode										

–

–

7d

Totaalverbruik elektriciteit volgens de facturen van het
energiebedrijf en/of de aangifte										

7e

In rekening gebrachte en/of op aangifte afgedragen
energiebelasting elektriciteit (vermeld hier het bedrag vóór aftrek		
van de heffingskorting)

kWh

€

Heffingskorting														 €
In rekening gebrachte en/of op aangifte afgedragen ODE				

7g

Hoeveel van het verbruik is zakelijk?									

7h

Hoeveelheid vrijgestelde elektriciteit die u hebt gebruikt voor
– opwekking van elektriciteit in een installatie met een				
elektrisch rendement van 30%; en/of
– chemische reductie, elektrolytische en metallurgische procedés

7i

Hoeveelheid elektriciteit waarvoor u met een andere regeling
teruggaaf heeft gekregen of zult krijgen								

*050490502*
0 5 0 4 9 0 5 0 2

€
kWh

kWh

kWh

05 049 05 02

7f

03 van 04

8

Energie-intensief bedrijf

8a

Was de belanghebbende gedurende het kalenderjaar waarop
dit verzoek betrekking heeft, aan te merken als energie-intensief
bedrijf? Zie de toelichting bij vraag 8.

8b

Hoeveel bedragen de kosten van energie
(aankoop van energieproducten en elektriciteit)?

€

8c

Hoeveel bedraagt de productiewaarde?

€

8d

Bereken percentage: 8b : 8c

8e

Hoeveel bedraagt de verschuldigde energiebelasting
en accijns op minerale oliën?

€

8f

Hoe hoog is de toegevoegde waarde?

€

8g

Bereken percentage: 8e : 8f

9

Ja
Nee. Ga verder met vraag 9.

%

%

Verklaringen

9a

Verkeert de belanghebbende in moeilijkheden?

Ja		

Nee

9b

Was de belanghebbende gedurende het kalenderjaar waarop
dit verzoek betrekking heeft deelnemer in een convenant,
waarin hij verplichtingen op zich heeft genomen ter verbetering
van zijn energie-efficiency?

Ja		

Nee

9c

Is de elektriciteit waarvoor u om teruggaaf verzoekt
zakelijk gebruikt?

Ja		

Nee

Ondertekening
Plaats
Datum								

–

–

Handtekening
Schrijf binnen het vak.
									
Bijlagen
Kruis aan wat van toepassing is

Kopieën van de facturen van het energiebedrijf
Overeenkomst energie-efficiency (alleen als u een eerste verzoek doet)
Andere bijlagen (aantal)

Let op!
Stuur ons binnen 6 maanden na afloop van het kalenderjaar een voortgangsverklaring.
Wanneer u de voortgangsverklaring niet binnen deze termijn naar ons stuurt, nemen wij aan dat het
bedrijf geen deelnemer aan een convenant is geweest, tenzij u het tegendeel aannemelijk kunt maken.
Wanneer u daar niet in slaagt, zullen wij de teruggaaf naheffen.

05 049 05 03

10

*050490503*
0 5 0 4 9 0 5 0 3

04 van 04

Toelichting bij dit formulier
Wat houdt de teruggaafregeling in?
Mogelijk komt u in aanmerking voor teruggaaf van een deel van
de energiebelasting en ODE. De energiebelasting en ODE vindt u op
de eindfactuur van het energiebedrijf. Als u zelf aangifte energie
belasting en ODE doet, vindt u deze gegevens op uw aangifte.
De teruggaaf is het gedeelte dat in totaal meer geheven is dan het
Europees minimumtarief in de energiebelasting (€ 0,0005 per kWh).

Als u elektriciteit hebt gebruikt voor het opwekken van elektriciteit
en/of voor chemische reductie, elektrolytische en metallurgische
procedés, wordt dit verbruik niet meegeteld voor het bepalen
van het totale belaste verbruik.

Toelichting bij de vragen
1		 Gegevens belanghebbende
		Vul hier de gegevens in van de instelling waarvoor u teruggaaf
vraagt.
2		 Gegevens gemachtigde
		Vul deze gegevens alleen in als u gemachtigde bent. U bent
dan geen werknemer of bestuurder van de instelling, maar een
externe partij. Bijvoorbeeld de boekhouder, belastingadviseur
of een andere tussenpersoon. U moet altijd zorgen dat een
actuele schriftelijke machtiging bij ons aanwezig is.
7		 Verbruiksgegevens
7a	Elke elektriciteitsaansluiting in Nederland heeft een EAN-code
(European Article Number) en bestaat uit 18 cijfers. De EAN-code
vindt u op de jaarafrekening van uw energiebedrijf.
7g Zie toelichting bij vraag 9c.
8		 Energie-intensief bedrijf
8		Een onderneming wordt in de volgende gevallen als energieintensief aangemerkt:
		 – De kosten van aankoop van energieproducten en elektriciteit
maken ten minste 3,0% uit van de productiewaarde.
		 – De verschuldigde energiebelasting en accijns op minerale oliën
bedraagt ten minste 0,5% van de toegevoegde waarde.
		
Als de kosten van de aankoop van energieproducten en elektriciteit
gelden de feitelijke kosten van de energie die het bedrijf aankoopt
of genereert. Hieronder vallen:
		 – de kosten van elektriciteit, verwarming en de energieproducten
voor verwarmingsdoeleinden
		 – de belastingen, uitgezonderd de aftrekbare btw
		Productiewaarde is de omzet inclusief subsidies die rechtstreeks aan
het product zijn gekoppeld, gecorrigeerd voor de voorraadvorming.
		Toegevoegde waarde is de totale omzet die aan btw is onderworpen,
inclusief uitvoer, verminderd met de totale inkoop die aan btw is
onderworpen, inclusief invoer.

9		 Verklaringen
9a	Een onderneming verkeert in moeilijkheden als zij op korte of
middellange termijn, zonder overheidssteun, vrijwel zeker failliet
zal gaan.
9b	U krijgt alleen teruggaaf als de onderneming een convenant heeft
afgesloten, waarbij zij verplichtingen op zich heeft genomen ter
verbetering van de energie-efficiency. Dit moet zijn vastgelegd in
een Meerjarenafspraak met met Rijksdienst voor Ondernemend
Nederland (RVO).
9c	De elektriciteit is zakelijk gebruikt, als de elektriciteit wordt
gebruikt door:
		 – een zakelijke eenheid die zelfstandig leveringen van goederen
en diensten verricht
		 – een publiekrechtelijk lichaam, zoals een gemeente of een
provincie, dat werkzaamheden of transacties verricht die tot
concurrentieverstoring zouden leiden als dit lichaam zou
worden behandeld als een niet-zakelijke eenheid

