Verklaring oplaadinstallatie voor elektrische voertuigen
Het verlaagd tarief is van toepassing voor elektriciteit die wordt geleverd aan een oplaadinstallatie voor elektrische voertuigen die beschikt over een
zelfstandige aansluiting. Het betreft dat gedeelte van de geleverde hoeveelheid per verbruiksperiode van twaalf maanden per aansluiting dat niet hoger is
dan 10.000 kWh c.q. de eerste schijf van de energiebelasting. Dit is gelijk aan het in artikel 59 Wet belastingen op milieugrondslag, eerste lid, onderdeel c,
tweede aandachtsstreepje, opgenomen tarief. Voor het gehele verbruik wordt voor de Wet opslag duurzame energie verwezen naar artikel 3 lid 2.
Toepassing verlaagd tarief
De afnemer verklaart dat hij/zij via genoemde aansluiting(en) van genoemde leverancier* elektriciteit betrekt en gebruikt op een wijze als bedoeld in artikel
60a lid 1 van de Wet belastingen op milieugrondslag. Op grond van artikel 21d lid 1 Uitvoeringsbesluit belastingen op milieugrondslag verzoekt afnemer
hierbij aan haar leverancier* om het verlaagd tarief energiebelasting ter zake van de levering van elektriciteit aan een laadinstallatie toe te passen.
1. Dat de elektriciteit uitsluitend wordt aangewend in een oplaadinstallatie voor elektrische voertuigen die beschikt over een zelfstandige aansluiting en
dat deze oplaadinstallatie geen deel uitmaakt van een meer omvattende onroerende zaak als bedoeld in artikel 16, onderdelen a tot en met e, van de
Wet waardering onroerende zaken.
2. Dat de afnemer niet verkeert in moeilijkheden zoals bedoeld in artikel 21c van het uitvoeringsbesluit Wet belastingen op milieugrondslag.
3. De afnemer zijn administratie zodanig in te richten dat daarin op overzichtelijke wijze de gegevens zijn opgenomen omtrent alle voor de
desbetreffende vrijstelling van belang zijnde bedrijfshandelingen.
4. Eventuele wijzigingen in de situatie die van invloed zijn op de toepassing van de vrijstelling van energiebelasting, onmiddellijk, doch ten minste binnen
6 weken, te melden aan genoemde leverancier*.
Toelichting op werking van de verklaring
Deze verklaring geldt voor onbepaalde tijd of tot het moment waarop de afnemer de leverancier* schriftelijk informeert dat zijn situatie veranderd is.
Wordt door de afnemer ten onrechte een verklaring of een onjuiste verklaring ingeleverd, dan wel de afgegeven verklaring niet ingetrokken bij wijzigingen
in de situatie die van invloed zijn op de heffing van energiebelasting, dan kan de leverancier* voor de gevolgen hiervan niet verantwoordelijk worden
gesteld. Mocht bij controles door de Belastingdienst of anderszins blijken, dat op basis van deze verklaring door de leverancier* ten onrechte geen
energiebelasting is afgedragen aan de Belastingdienst, dan bestaat de mogelijkheid dat de Belastingdienst, de door de leverancier* te weinig afgedragen
energiebelasting, rechtstreeks naheft bij de afnemer.
Indien de Belastingdienst om welke reden dan ook bij de leverancier* naheft, dan zal de leverancier* of haar rechtsopvolger de te weinig in rekening
gebrachte belasting inclusief eventuele boete en/of schade die de leverancier* ten gevolge hiervan lijdt c.q. heeft geleden alsnog aan u in rekening
brengen. U verklaart in dat geval dit totale bedrag direct te betalen aan de leverancier*. Daarom is van belang dat wijzigingen in de situatie die van invloed
zijn op de belastingheffing (bijv. niet langer voldoen voorwaarden doorlevering), door de afnemer onmiddellijk aan de leverancier* worden gemeld.
Ingangstijdstip verklaring
De door de afnemer verzochte toepassing van vrijstelling energiebelasting wordt toegepast met ingang van de maand waarin de verklaring is ondertekend en gedagtekend.
Aldus naar waarheid ingevuld:
Naam afnemer:

Plaats:

Datum:

Handtekening:

Voor de volgende aansluitingen is sprake van een zelfstandig bemeterde oplaadinstallatie voor elektrische voertuigen:
EAN-codes
EAN-code aansluiting

Adres

Postcode en plaats

Indien het verlaagd tarief voor meer aansluitingen wordt verzocht, graag op een aparte pagina specificeren.
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Gegevens van de leverancier
*Afhankelijk van het door de afnemer gesloten contract zal de leverancier binnen de Eneco Groep zijn:
Naam: Eneco Zakelijk B.V. 						
Adres: Marten Meesweg 5
Postcode: 3068 AV
Woonplaats: Rotterdam

Naam: Eneco Consumenten B.V.
Adres: Marten Meesweg 5
Postcode: 3068 AV
Woonplaats: Rotterdam

Wij verzoeken u het formulier ondertekend door de tekenbevoegde per e-mail te retourneren aan uw vaste contactpersoon.
Het e-mailadres vindt u rechtsboven op uw factuur.

