Verklaring zakelijk verbruik elektriciteit
Op grond van artikel 19 van de Uitvoeringsregeling en artikel 20 Uitvoeringsbesluit belastingen op milieugrondslag, verzoekt
ondergetekende aan haar leverancier om het lagere tarief voor verbruik boven de 10.000.000 kWh per aansluiting van
energiebelasting ter zake van de levering van elektriciteit toe te passen. Ondergetekende verklaart dat het afgenomen product
wordt gebruikt als bedoeld in artikel 47, eerste lid onderdeel t van de Wet belastingen op milieugrondslag.
De verbruiker verklaart hierbij:
1. Dat de elektriciteit wordt verbruikt op een wijze als bedoeld in artikel 47, eerste lid onderdeel t van de Wet belastingen op
milieugrondslag. Zakelijk verbruik wordt hier gedefinieerd als verbruik door een zakelijke eenheid voor zelfstandige
economische activiteiten. Economische activiteiten omvatten alle werkzaamheden van een fabrikant, handelaar of
dienstverlener: het leveren van goederen en het verrichten van diensten, met inbegrip van de winning van delfstoffen, de
landbouw en de uitoefening van vrije of daarmee gelijkgestelde beroepen. Het maakt niet uit waar de economische
activiteiten plaatsvinden en wat het doel of het resultaat ervan is. Rijks-, regionale en lokale overheden en andere
publiekrechtelijke lichamen gelden als zakelijke eenheid als het gaat om werkzaamheden of transacties die de concurrentie
kunnen verstoren bij behandeling als niet-zakelijke eenheid.
2. 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.
3. Dat, als de elektriciteit ook betrokken wordt voor niet-zakelijk verbruik de hoeveelheid zakelijk elektriciteitsverbruik met meters
wordt vastgesteld.
4. Eventuele wijzigingen in de situatie die van invloed zijn op de toepassing van de vrijstelling van energiebelasting, onmiddellijk
te melden aan de genoemde leverancier.
In het Handboek Milieubelastingen - welke gepubliceerd wordt op de site van de Belastingdienst - wordt in hoofdstuk 7.2.19
een nadere uitleg gegeven.
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 en ODE, 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 of heeft
geleden alsnog aan u in rekening brengen. U verklaart in dat geval dit totale bedrag direct te betalen aan de leverancier. Daarom
is het van belang dat wijzigingen in de situatie die van invloed zijn op de belastingheffing, door de afnemer onmiddellijk aan de
leverancier worden gemeld.
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Ingangstijdstip verklaring
De door de afnemer verzochte toepassing van het verlaagde tarief voor zakelijk verbruik, kan slechts worden toegepast met
ingang van de maand waarin de verklaring is ondertekend en gedagtekend. Het tijdig indienen van een getekende verklaring,
d.w.z. voorafgaand aan het bereiken van de leveringsgrens van 10.000.000 kWh, is belangrijk. Wil de verbruiker in aanmerking
komen voor de vrijstelling, dan dient de leverancier tijdig over een getekende verklaring te beschikken. Correcties achteraf zijn
derhalve niet mogelijk.
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Vervolg: verklaring zakelijk verbruik elektriciteit
Gegevens van de verbruiker/ondergetekende
Bedrijfsnaam: 						Adres: 			
Postcode en woonplaats: 					Klantnummer:

Aldus naar waarheid ingevuld
Naam: 							Functie:
Plaats:							Datum:
Handtekening:

Gegevens van de leverancier
Naam:
Eneco Zakelijk B.V.
Adres:
Marten Meesweg 5
Postcode:
3068 AV
Woonplaats: Rotterdam

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