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AANSLUITING (Graag aankruisen)  

 elektriciteit  aardgas

EAN-code aansluiting:
Let op: Indien u meerdere aansluitingen heeft moet u voor iedere 
aansluiting een aparte verklaring invullen

De leverancier kan heffing en afdracht van energiebelasting 
achterwege laten ter zake van de levering van elektriciteit 
en/of aardgas aan de afnemer, welk door de afnemer wordt 
doorgeleverd aan (andere) verbruikers met een aansluiting 
op Gesloten Distributie Systeem (GDS) voor elektriciteit 
en/of aardgas en dat ter zake van deze leveringen èn 
het eigen verbruik door de afnemer zelf, door de afnemer 
energiebelasting wordt afgedragen aan de Belastingdienst.

VERKLARING DOORLEVERING
Ondergetekende (afnemer/doorleverancier) verklaart dat:
 •  hij feitelijk gebruik maakt van bovengenoemde 

aansluiting(en) en dat hij een deel van de door de 
leverancier geleverde elektriciteit en/of aardgas zelf 
gebruikt èn voor een andere deel doorlevert aan andere 
verbruikers met een aansluiting op een Gesloten 
Distributie Systeem voor elektriciteit- en/of gasnet;

 •  ter zake van deze (door)leveringen van elektriciteit en/
of aardgas aan (andere) verbruiker(s) plaatsvinden via 
een aansluiting op een Gesloten Distributie Systeem 
voor elektriciteit en/of aardgas als bedoeld in artikel 1, 
eerste lid, onderdeel aq van de Elektriciteitswet 1998 
respectievelijk artikel 1, eerste lid onderdeel amvan 
de Gaswet 2000, een ontheffing is verleend van de 
verplichting een netbeheerder aan te wijzen;

 •  hij ter zake van zijn eigen verbruik van elektriciteit 
en/of aardgas, zelf belastingplichtig is en correct en 
tijdig op aangifte de energiebelasting afdraagt aan de 
belastingdienst.

 •  met behulp van elektriciteit- en/of aardgasmeters de 
hoeveelheid elektriciteit en/of aardgas wordt gemeten 
dat wordt betrokken voor eigen gebruik;

 •  zijn administratie zodanig is ingericht dat daarin op 
overzichtelijke wijze de gegevens zijn opgenomen 
omtrent alle voor de heffing van de energiebelasting van 
belang zijnde bedrijfshandelingen.

VUL (GESCHAT) JAARVERBRUIK IN
Deze verklaring heeft betrekking op een (geschat) door te 

leveren (jaar)gebruik  kWh/Nm3

KOPIE ONTHEFFING AANWIJZING 
NETBEHEERDER
Ondergetekende zal een kopie meezenden van de ontheffing 
tot het aanwijzen van een netbeheerder van het door de 
afnemer geëxploiteerde net.

TOELICHTING OP WERKING VERKLARING
Wordt door ondergetekende ten onrechte een verklaring, een 
onjuiste verklaring ingeleverd dan wel de afgegeven verklaring 
niet wordt ingetrokken bij wijzigingen in de situatie die van 
invloed zijn op de heffing van energiebelasting, dan kan de 
leverancier hiervoor niet verantwoordelijk worden gesteld. 
Mocht bij controles door de Belastingdienst 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 zal naheffen, dan 
zal de leverancier deze naheffing (inclusief eventuele boetes 
en renten indien van toepassing) op de afnemer verhalen. 
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.

VERKLARING 
Doorlevering energiebelasting elektriciteit & aardgas
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Deze verklaring maakt onlosmakelijk onderdeel uit van de overeenkomst voor levering van aardgas- en 
of elektriciteit tussen leverancier PZEM Energy Company B.V. en onderstaande verbruiker.



INGANGSTIJDSTIP VERKLARING
De door de afnemer verzochte toepassing van de “vrijstelling” 
wegens doorlevering, kan door PZEM 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 de levering is belangrijk. Bij niet 
tijdig ontvangen van de verklaring, kan PZEM niet met 
terugwerkende kracht de vrijstelling toepassen. 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.

Aldus naar waarheid ingevuld

Naam en functie gemachtigde:

Plaats en datum:

Handtekening gemachtigde:

De verklaring is voor u een document van groot financieel belang. Het is aan te raden twee kopieën te maken van de door u ingevulde 
verklaring, één voor uw eigen administratie en één voor eventueel andere doeleinden.

De wetteksten en officiële publicaties kunt u onder andere raadplegen op www.overheid.nl. Onder de rubriek Wet- en regelgeving en Officiële Publicaties kunt u 
de desbetreffende bepalingen vinden. Het Handboek milieubelastingen is te downloaden via de site van de belastingdienst.

PZEM.nl


