Verklaring gebruik gas voor tuinbouwdoeleinden
Het verlaagd tarief is van toepassing voor gas, dat wordt gebruikt voor de verwarming ter bevordering van het groeiproces van tuinbouwproducten. De van toepassing
zijnde tarieven zijn opgenomen in artikel 60 Wet belastingen op milieugrondslag, eerste lid. De tarieven voor de Wet opslag duurzame energie zijn opgenomen in artikel
2, eerste lid, onderdeel c.
De gebruiker verklaart hierbij:
1.

Dat het aardgas wordt gebruikt voor de verwarming ter bevordering van het groeiproces als bedoeld in artikel 20 van de uitvoeringsregeling belastingen op
milieugrondslag.

2.

Eventuele wijzigingen in de situatie die van invloed zijn op de toepassing van de vrijstelling van energiebelasting (naamswijziging, wijziging
vennootschapsvorm, etc), onmiddellijk te melden aan de genoemde leverancier.

3.

Dat er:
wel
geen
een gasaansluiting is, zonder afzonderlijke meter voor één of meer woonhuizen. Het aantal woonhuizen is
Per aangesloten woonhuis zal 5.000 m³ voor privégebruik worden aangemerkt. Het met een aparte gasmeter gemeten c.q. vastgestelde privégebruik wordt
buiten beschouwing gelaten voor de toepassing van het verlaagde tarief.

4.

van het af te nemen aardgas (exclusief privégebruik)
% zal worden gebruikt voor de verwarming ter bevordering van het groeiproces van tuinbouwproducten op zijn bedrijf.
% zal worden gebruikt voor de verwarming van andere zaken (bijvoorbeeld kantine, kantoor, handelsactiviteiten, nevenactiviteiten).

In het Handboek Milieubelastingen - welke gepubliceerd wordt op de site van de belastingdienst - wordt in hoofdstuk 7.8.2 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 is veranderd. 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 gehouden. Mocht bij controles door de
Belastingdienst of anderszins blijken, dat op basis van deze verklaring door de leverancier ten onrechte geen of te weinig 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 het van belang dat wijzigingen in de situatie die van invloed zijn op de belastingheffing, door de afnemer
onmiddellijk worden gemeld aan de leverancier.
Ingangstijdstip verklaring
De door de afnemer verzochte toepassing van het verlaagde tarief, kan slechts worden toegepast met ingang van de maand waarin de verklaring is ondertekend en
gedagtekend.
Gegevens van de verbruiker
Bedrijfsnaam:

Adres:

Postcode en woonplaats:

Klantnummer:

Contactinformatie:
Voor de volgende aansluitingen is sprake van gebruik ter bevordering voor de groeibevordering van tuinbouwproducten:
Gegevens van de aansluitingen
EAN code (18 cijfers)

Leveringsadres

Plaats

Indien meer dan 2 aansluitingen s.v.p. dit middels een separate lijst opgeven.
Indien het verlaagd tarief voor meer aansluitingen geldig is, gaarne op een aparte pagina specificeren.
Aldus naar waarheid ingevuld
Naam afnemer:

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 persoonlijk accountteam. Het e-mailadres vindt u
rechtsboven op uw factuur.
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Toelichting op de verklaring gebruik gas voor tuinbouwdoeleinden
Algemeen
Als tuinbouwproducten worden aangemerkt: groenten, fruit en sierteeltproducten.

Verwarming ter bevordering van het groeiproces
Onder verwarming ter bevordering van het groeiproces van tuinbouwproducten wordt verstaan het verwarmen van kassen waarin tuinbouwproducten worden
gekweekt. Als verwarming ter bevordering van het groeiproces van tuinbouwproducten wordt mede aangemerkt:


de verwarming van bloembollenschuren voor bloemknopbevordering en kwaliteitsbehandeling van de bloembollen



de verwarming van de grond via een buizennet voor de behandeling van bloembollen



de verwarming voor de teelt en het drogen van tuinbouwzaden



de verwarming voor het prepareren van plantuitjes met het doel de kwaliteit van consumptie-uitjes te verbeteren



de opwekking van stoom voor het ontsmetten van tuinbouwgronden



de opwekking van stoom voor het kiemvrij maken van mest die wordt gebruikt voor het kweken van champignons



de verwarming van champignoncellen



de bestrijding van nachtvorst in boomgaarden met behulp van kachels



de verwarming voor het forceren van rabarber en witlof



de verwarming voor het in cellen in bloei trekken van trekheesters

Voor een actuele lijst verwijzen wij door naar artikel 20 van de uitvoeringsregeling belastingen op milieugrondslag.
Privégebruik
De toepassing van het verlaagde tarief voor de energiebelasting en de ode geldt alleen voor aardgas dat wordt gebruikt ter bevordering van het groeiproces voor
tuinbouwdoeleinden. Bij privégebruik voor een aangesloten niet bemeterd woonhuis zal er per woonhuis forfaitair 5.000 m3 als verbruik worden aangemerkt. Gas dat
niet voor de verwarming ter bevordering van het groeiproces van tuinbouwproducten wordt gebruikt, bijvoorbeeld voor de verwarming van een kantine, kantoorruimte,
handelsactiviteiten of nevenactiviteiten valt niet onder het verlaagde energiebelastingstarief.
In het Handboek Milieubelastingen - welke gepubliceerd wordt op de site van de belastingdienst - wordt in hoofdstuk 7.8.2 een nadere uitleg gegeven over de
volgordelijkheid van de verschillende energiebelastingstarieven.
Onderneming in moeilijkheden
Artikel 60, lid 2, van de wet bepaalt dat het verlaagde tarief niet wordt toegepast als de verbruiker een onderneming in moeilijkheden is. In artikel 21c, lid 1, van het
uitvoeringsbesluit is bepaald dat sprake is van een onderneming in moeilijkheden, wanneer deze niet levensvatbaar is.
Dat is het geval als 1 of meer van de volgende omstandigheden zich voordoen (artikel 21c, lid 2, van het uitvoeringsbesluit):
a.

de verbruiker heeft verzocht om uitstel van betaling van een belastingschuld, maar dit verzoek is door de ontvanger onherroepelijk afgewezen omdat hij het
bedrijf niet levensvatbaar acht;

b.

b de verbruiker heeft aan zijn schuldeisers een verzoek gedaan om een crediteurenakkoord te sluiten tot vermindering of kwijtschelding van de uitstaande
vorderingen;

c.

c aan de verbruiker is surseance van betaling toegestaan als bedoeld in artikel 222 van de Faillissementswet;

d.

d de verbruiker is bij rechterlijk vonnis in staat van faillissement verklaard als bedoeld in artikel 1 van de Faillissementswet.

Wanneer één of meer van deze omstandigheden zich voordoen, meldt de verbruiker binnen 8 weken schriftelijk aan de leverancier van het aardgas dat hij niet langer in
aanmerking komt voor het verlaagde tarief omdat hij een onderneming in moeilijkheden is. Hij vermeldt daarbij de datum waarop deze wijziging is ingetreden. De
leverancier van het aardgas beëindigt de toepassing van het verlaagde tarief 3 maanden na de datum genoemd in de melding van de verbruiker, tenzij deze melding is
gevolgd door een intrekking van deze melding (artikel 21c, lid 3, van het besluit).

2/ 2

