Verklaring energiebelasting voor
Tuinders
Verlaagde energiebelasting voor aardgas
Onbepaalde tijd geldig
Uw huidige gegevens
Bedrijfsnaam
KvK-nummer
Adres
Postcode

Plaats

Fysieke locatie aansluiting
Aansluitadres*
Postcode

Plaats

EAN-code
Graag bovenstaande gegevens invullen, aanvullen en/of corrigeren indien nodig.
*Indien u meerdere aansluitingen heeft, dient u voor iedere aansluiting een aparte verklaring in te vullen.

Uw leverancier
Naam

Vattenfall Sales Nederland N.V.

Plaats

Hoekenrode 8, Amsterdam

Uw netbeheerder
Naam en adres netbeheerder hoeft u alleen in te vullen als de verklaring betrekking heeft
op de periode vóór 1 januari 2018
Naam netbeheerder
Adres netbeheerder
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Op welke datum dient deze verklaring in te gaan?
De ingangsdatum kan maximaal tot 5 kalenderjaren in het verleden liggen.
Datum aanvang verklaring: ___________________

Woonhuizen
Bevinden zich op het aansluitadres één of meerdere woonhuizen zonder afzonderlijke
aansluiting (aparte gasmeter)?
Nee
Ja, het aantal woonhuizen achter de bovenstaande aansluiting is

.

Percentage verbruik
Vul hieronder in hoe het af te nemen aardgas gebruikt zal worden (in percentage,
exclusief privégebruik):
% wordt gebruikt voor de verwarming ter bevordering van het groeiproces van
tuinbouwproducten op mijn bedrijf (de toelichting op ‘verwarming ter bevordering van
het groeiproces’ vindt u in de bijlage van dit formulier).
% wordt gebruikt voor andere zaken (bijvoorbeeld voor de verwarming van kantine,
kantoor, handelsactiviteiten of nevenactiviteiten).
Let op: deze percentages worden in beginsel toegepast voor uw vrijstelling
energiebelasting. Indien achteraf het werkelijke verbruik van gas, dat in aanmerking komt
voor het verlaagd energiebelasting tarief aardgas glastuinbouw, afwijkt van het geschatte
percentage, ontvangt u voor het saldo volume een correctie)

Verklaring
Voor toepassing van het verlaagd tarief aardgas glastuinbouw conform artikel 60 lid 1
Wet belastingen op milieugrondslag verklaart ondergetekende het volgende:
1.

2.
3.

4.

5.

Het geleverde aardgas op bovengenoemde aansluiting geheel dan wel gedeeltelijk
wordt gebruikt voor verwarming ter bevordering van het groeiproces van
tuinbouwproducten.
Géén onderneming te zijn in moeilijkheden zoals bedoeld in artikel 21c, lid 2, van het
besluit WBM (zie de toelichting onder het kopje “onderneming in moeilijkheden).
Indien uw naam en/of adresgegevens wijzigen of een wijziging optreedt in het
percentage verbruik van het geleverde aardgas op bovengenoemde aanslag geeft u
binnen zes weken na betreffende wijziging een nieuwe Verklaring energiebelasting
voor Tuinders af aan Vattenfall.
U trekt de verklaring binnen zes weken schriftelijk in, indien het door u afgenomen
aardgas niet langer wordt gebruikt voor verwarming ter bevordering van het
groeiproces van tuinbouwproducten. In de te ondertekenen verklaring wordt de
datum van wijziging van gebruik opgenomen.
Wijzigingen in uw situatie, die van invloed zijn op de toepassing van dit tarief,
onmiddellijk schriftelijk meldt aan Vattenfall.
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Verantwoordelijkheden bij onterechte of onjuiste verklaring
Wordt door ondergetekende ten onrechte een verklaring of een onjuiste verklaring
ingediend? Of wordt de afgegeven verklaring niet (tijdig) ingetrokken bij wijzigingen in de
situatie die van invloed kunnen zijn op de heffing van energiebelasting (bijvoorbeeld niet
langer voldoen aan de voorwaarden)? Dan kan Vattenfall Sales Nederland N.V. hiervoor
niet verantwoordelijk worden gesteld.
Mocht door controle door de Belastingdienst of Vattenfall zelf blijken dat op basis van
deze verklaring ten onrechte het verlaagde energiebelastingtarief en/of BTW tarief voor
aardgas glastuinbouw is toegepast over het geleverde volume gas, dan bestaat de
mogelijkheid dat de Belastingdienst direct of indirect de belastingen naheft, inclusief
boete en rente. Als de Belastingdienst op grond van deze verklaring bij Vattenfall Sales
Nederland N.V. naheft, dan zal Vattenfall Sales Nederland N.V. deze naheffing (incl. evt.
boetes en rente) op de afnemer verhalen. Door ondertekening van deze verklaring stemt
u nadrukkelijk in met deze verhaalsmogelijkheid. Daarom is het van belang dat
wijzigingen in de situatie die van invloed zijn op de belastingheffing, door ondergetekende
direct aan Vattenfall Sales Nederland N.V. worden gemeld.
Ondergetekende verklaart dit formulier naar waarheid te hebben ingevuld.

Datum:

Voornaam + Achternaam:

Handtekening:

________________________________________________________________________________________
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Toelichting op de verklaring gebruik aardgas voor tuinbouwdoeleinden
Energiebelasting
Met energiebelasting wordt mede de opslag duurzame energie (ODE) bedoelt. Conform
artikel 1(3) Wet opslag duurzame energie en klimaattransitie wordt de ODE geheven met
overeenkomstige toepassing van het bepaalde bij of krachtens de hoofdstukken I, VI en
IX van de Wet belastingen op milieugrondslag (WBM).

BTW
Aan tuinders kan voor de levering van aardgas het lage btw-tarief van 6% in rekening
worden gebracht tot 31 december 2017.

Wetswijziging BTW/Verlaagd btw-tarief afgeschaft
Met ingang van 1 januari 2018 is het verlaagde btw-tarief van 6% voor de levering en het
transport van aardgas aan land- en tuinbouwers, dat gebruikt wordt voor verwarming ter
bevordering van het groeiproces van tuinbouwproducten, afgeschaft. Met de doorvoering
van deze wet brengt Vattenfall 21% btw in rekening op uw energiefactuur.

Voorwaarden voor verlaagde energiebelasting-tarieven voor de
glastuinbouw
U komt in aanmerking voor de verlaagde belastingtarieven als u het aardgas of de
warmte gebruikt om het groeiproces te bevorderen van tuinbouwproducten: groenten,
fruit of sierteeltgewassen.
Onder verwarming ter bevordering van het groeiproces van tuinbouwproducten als
bedoeld in artikel 60, eerste lid, van de wet belastingen op milieugrondslag, 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.

Uitzondering
Gas die niet voor de verwarming ter bevordering van het groeiproces van
tuinbouwproducten wordt gebruikt, maar bijvoorbeeld voor de verwarming van een
kantine, kantoorruimte, handelsactiviteiten of nevenactiviteiten valt niet onder het lage
btw-tarief en/of de energiebelasting-tarieven glastuinbouw. Het percentage dat onder
deze activiteiten valt dient u aan te geven in de verklaring.
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Onderneming in moeilijkheden
Vanaf 1 januari 2016 bepaalt de energiebelastingwet (artikel 60 lid 2 Wet belastingen op
Milieugrondslag (WBM)) dat het verlaagde tarief niet wordt toegepast als de verbruiker
een zogenoemde onderneming in moeilijkheden is. Er is sprake 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 besluit WBM):
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) de verbruiker heeft aan zijn schuldeisers een verzoek gedaan om een
crediteurenakkoord te sluiten tot vermindering of kwijtschelding van de uitstaande
vorderingen;
c) aan de verbruiker is surseance van betaling toegestaan als bedoeld in artikel 222 van
de Faillissementswet;
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 bovenstaande omstandigheden zich voordoen, bent u
wettelijk verplicht om binnen 8 weken schriftelijk aan Vattenfall Sales Nederland N.V. te
melden dat u niet langer in aanmerking komt voor het verlaagde tarief omdat u een
onderneming in moeilijkheden bent (artikel 21c, lid 3, van het besluit WBM). U vermeldt
daarbij de datum waarop deze wijziging is ingetreden. Vattenfall is wettelijk verplicht om 3
maanden na de datum genoemd in de melding van de verbruiker de toepassing van het
verlaagde tarief te beëindigen, tenzij deze melding is gevolgd door een intrekking van
deze melding (artikel 21c, lid 4, van het besluit WBM):
a) de verbruiker de belastingschuld waarvoor uitstel van betaling was verzocht volledig
heeft voldaan;
b) de schuldeisers van de verbruiker het verzoek om een crediteurenakkoord te sluiten
honoreren;
c) de beschikking waarbij de surseance is ingetrokken in kracht van gewijsde is gegaan,
bedoeld in artikel 245 van de Faillissementswet, en de faillietverklaring van de
verbruiker niet is uitgesproken;
d) het faillissement eindigt als gevolg van de homologatie van een akkoord dat in kracht
van gewijsde is gegaan, bedoeld in artikel 161 van de Faillissementswet.
Wanneer één of meer van deze omstandigheden zich voordoen en de verbruiker een
melding heeft gedaan, trekt de verbruiker deze melding schriftelijk in binnen 2 weken na
afloop van de termijn van 8 weken. De eerdere melding wordt dan geacht niet te hebben
plaatsgevonden (artikel 21c, lid 5, van het besluit).
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Geldig voor onbepaalde tijd
Indien u deze verklaring invult is deze geldig voor onbepaalde tijd. Dit houdt in dat u niet
jaarlijks een verklaring hoeft in te dienen. Dit houdt ook in dat u wijzigingen in uw situatie
zelf aan ons (en aan uw netbeheerder) moet doorgeven. Wijzigingen dient u binnen zes
weken nadat de wijziging heeft plaatsgevonden aan ons door te geven. Indien u dit
verzuimt, zijn wij genoodzaakt de onterecht door u ontvangen korting met u te
verrekenen en/of de boete die de Belastingdienst aan ons oplegt aan u door te
berekenen. Wanneer u overstapt naar een andere energieleverancier en daarna weer
terugkomt bij Vattenfall, dient u opnieuw deze verklaring in te vullen.

Aansluitgegevens
Hier noteert u de aansluiting waarop deze verklaring van toepassing is. Indien u meerdere
aansluitingen heeft waarop de verlaagde energiebelastingtarieven van toepassing zijn,
dient u voor iedere aansluiting een afzonderlijke verklaring in te leveren bij uw
energieleverancier.

Privégebruik
Het forfait van 5.000 m3 voor privégebruik is vastgelegd door het Ministerie van
Financiën. Indien achter de aansluiting één of meerdere woonhuizen zitten en u geen
aparte gasmeter heeft voor privégebruik, dan zal per aangesloten woonhuis 5.000 m3
voor privégebruik worden aangemerkt en dus worden afgerekend tegen de reguliere
energiebelastingtarieven.

Afzonderlijke aansluiting voor uw woonhuis
Indien zich op het aansluitadres geen woonhuizen bevinden of indien u een afzonderlijke
aansluiting heeft voor uw woonhuis dient u de eerste optie aan te kruisen. U kunt een
afzonderlijke aansluiting herkennen als er een aparte gasmeter aanwezig is. Indien u géén
afzonderlijke aansluiting heeft voor uw woonhuis, dient u optie 2 aan te kruisen en dient u
aan te geven hoeveel woonhuizen er op de aansluiting zitten die is aangegeven onder de
kop ‘fysieke locatie aansluiting’ bovenaan uw tuinderverklaring.

Percentage verwarming voor bevorderen van het groeiproces
U vult in welk deel in percentages van het gasverbruik op de desbetreffende aansluiting,
na aftrek van het forfaitair bepaalde privégebruik (per aangesloten woonhuis 5.000 m3
aftrekken) u voor de verwarming van het groeiproces van tuinbouwproducten gebruikt en
hoeveel procent u voor andere zaken gebruikt. Bij elkaar opgeteld moet dit op 100%
uitkomen.

Inleveren van de verklaring
U vult per (gas)aansluiting één verklaring in. U dient de ingevulde en ondertekende
verklaring te zenden naar het energiebedrijf waarvan u het gas afneemt en eventueel uw
netbeheerder.
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