VERKLARING
Energiebelasting elektriciteit

Deze verklaring maakt onlosmakelijk onderdeel uit van de overeenkomst voor levering van elektriciteit tussen
leverancier PZEM Energy Company B.V. en onderstaande verbruiker.

Vrijstelling chemische reductie, elektrolytische en metallurgische procedés
AFNEMER/VERBRUIKER
Bedrijfsnaam:
Plaats:
Klantnummer:
BTW-nummer:

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

Vrijgesteld van energiebelasting is de levering van energie dat
wordt gebruikt voor chemische reductie, elektrolytische en
metallurgische procedés. Het energieverbruik voor objecten,
die geen directe relatie hebben met genoemde procedés, valt
niet onder deze vrijstelling en over dit verbruik zal derhalve
energiebelasting verschuldigd zijn. De ondergetekende dient
de gegevens met betrekking tot deze vrijstelling in een
overzichtelijke wijze te verwerken in haar administratie. De
leverancier ziet hier niet op toe.

VRIJSTELLING CHEMISCHE REDUCTIE/
ELEKTROLYTISCHE-/METALLURGISCHE
PROCEDÉS

Ondergetekende verzoekt om toepassing vrijstelling
energie-belasting voor: (kies een van onderstaande opties)
Chemische reductie
Elektrolytische procedés
Metallurgische procedés
Bij een verzoek om toepassing vrijstelling metallurgische
procedés, verklaart ondergetekende dat sprake is van:
	Kwalificerende procedés; sprake is van een van volgende
metallurgische procedés: de vervaardiging van metalen in
primaire vorm, smeden, persen, stampen en profielwalsen
van metaal en oppervlakte behandeling bestaande uit
(limitatief ) harden of warmtebehandeling van metalen.
Toelichting: de opsomming van oppervlaktebehandelingen die onder het

begrip metallurgisch procedé vallen, is limitatief. Dat neemt overigens
niet weg, dat de vrijstelling ook van toepassing kan zijn op oppervlakte
behandelingen die weliswaar niet onder het begrip metallurgisch
procedé vallen, maar zijn aan te merken als elektrolytische procedés.
Dat is bijvoorbeeld het geval bij galvaniseren, anodiseren, verchromen,
vernikkelen, plateren en verzinken van metalen.

	Kwalificerende type bedrijven; sprake is van een bedrijf
die volgens de Standaard bedrijfsindeling uit 2008 van
het Centraal Bureau voor de Statistiek behoren tot code
24 (vervaardiging van metalen in primaire vorm) en
code 25 (vervaardiging van producten van metaal (geen
machines en apparaten)).
Toelichting: alleen de bedrijven die behoren tot de code 24 en 25

kunnen voor de vrijstelling metallurgische procedés in aanmerking
komen. Dit houdt in dat bedrijven die tot een andere code behoren –
zoals bijvoorbeeld code 29.1 (de vervaardiging van auto’s ) – niet voor
de vrijstelling in aanmerking komen, ongeacht of daarin al dan niet
sprake is van metallurgische procedés. Binnen de bedrijven die onder
code 24 of 25 vallen, geldt de vrijstelling alleen voor de opgesomde
processen die worden aangemerkt als metallurgische procedés.

SAMENLOOP VRIJGESTELD &
BELAST ELEKTRICITEITSVERBRUIK
De vrijstelling ziet alleen op de het directe verbruik van energie
voor chemische reductie, elektrolytische of metallurgische
procedés. Het energieverbruik voor objecten, die geen directe
relatie hebben met genoemde procedés, zoals bijvoorbeeld kantoorgebouwen en magazijnen, valt niet onder deze vrijstelling.
De wetgever schrijft verplicht voor dat het vrijgestelde en het
niet vrijgestelde verbruik apart wordt bemeterd om zodoende
de vrijstelling juist toe te kunnen passen.

VRIJSTELLING (ALGEHELE/GEDEELTELIJKE)
Ondergetekende verklaart dat (kies een van onderstaande
opties)

	de afgenomen energie via bovengenoemde aansluiting,
uitsluitend voor chemische reductie, elektrolytische
of, metallurgische procedés wordt gebruikt. Ondergetekende verzoekt de leverancier derhalve om een
algehele 100% vrijstelling van energiebelasting toe te
passen op het totale energieverbruik via vermelde EAN
dat enkel voor chemische reductie, elektrolytische of
metallurgische procedés (vrijgesteld verbruik).
	
Toelichting: een algehele vrijstelling is slechts mogelijk indien afnemer
nog andere separate aansluitingen heeft voor het elektriciteitsverbruik
voor objecten, die geen directe relatie hebben met genoemde
procedés, zoals bijvoorbeeld kantoorgebouwen en magazijnen. Indien
afnemerslechts beschikking heeft over 1 aansluiting waaruit zowel
verbruik plaatsvindt voor “vrijgestelde” doeleinden als ook voor
overige doeleinden, dan dient verzocht te worden om een gedeeltelijke
vrijstelling.
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Niet tijdig ontvangen Opgaaf vrijgesteld verbruik
berekening van energiebelasting
	de afgenomen energie via bovengenoemde aansluiting,
voor zowel chemische reductie, elektrolytische of
metallurgische procedés (vrijgesteld verbruik) als nietvrijgesteld verbruik (bijv. kantoor en magazijn) wordt
gebruik (gemengd verbruik). Ondergetekende verzoekt
leverancier derhalve om toepassing van een gedeeltelijke
vrijstelling van energiebelasting, nl. vrijstelling op enkel
het verbruik voor chemische reductie, elektrolytische of
metallurgische procedés.

GESCHAT JAARVERBRUIK
Vul het (geschat) jaarverbruik in voor toepassing van de
vrijstelling
Deze verklaring heeft betrekking op een (geschat) vrij te
stellen jaarverbruik van _______________________ kWh/nm3

MAANDELIJKSE OPGAVE VRIJ TE STELLEN
ELEKTRICITEITSVERBRUIK
(enkel bij gedeeltelijke vrijstelling)

Ondergetekende verklaart dat indien sprake is van een
situatie van gemengd verbruik achter 1 aansluiting zowel
vrijgesteld verbruik als niet-vrijgesteld verbruik, het vrij te
stellen elektriciteitsverbruik afzonderlijk wordt gemeten
en de 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. Na afloop van iedere maand (uiterlijk op
de 3de werkdag van de desbetreffende maand) zal Afnemer
aan de leverancier een Opgaaf verstrekken betrekking
hebbende op de voorgaande verbruiksmaand, waarin de
exacte (geleverde en gemeten) hoeveelheden elektriciteit
worden vermeld die voor de vrijstelling in aanmerking dienen
te komen (vrijgesteld verbruik).

Indien door Afnemer niet tijdig een Opgaaf van het vrij te
stellen verbruik wordt aangeleverd, zal de leverancier
energiebelasting in rekening brengen over de totale
hoeveelheid afgenomen elektriciteit via bovengenoemde
aansluiting.
Voor zover Afnemer na afloop van de (facturatie) maand
alsnog een Opgaaf van zijn vrij te stellen verbruik indient
over die voorbije verbruiksmaand of Afnemer is structureel
te laat met het indienen van zijn Opgaaf gedurende een
facturatie maand, dan zal de leverancier geen correctie
meer toepassen en dient afnemer zelf bij de Belastingdienst
om teruggaaf van teveel berekende energiebelasting
te verzoeken. De leverancier corrigeert derhalve enkel
incidenteel te laat ontvangen opgaven voor de lopende
maand.

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 ten onrechte de vrijstelling is
verleend, 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
vrijstelling), door de afnemer onmiddellijk aan de leverancier
worden gemeld.

INGANGSTIJDSTIP VERKLARING
De door de afnemer verzochte toepassing van vrijstelling
energiebelasting, kan door PZEM slechts worden toegepast
met ingang van de maand waarin de verklaring is ondertekend
en gedagtekend. Wanneer PZEM de vrijstelling niet heeft
toegepast, ,heeft de verbruiker de mogelijkheid om zelf bij de
Belastingdienst een verzoek om teruggaaf in te dienen.

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.
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MAANDELIJKSE OPGAAF
Vrijgesteld verbruik elektriciteit 2017

Verklaring chemische reductie, elektrolytische en metallurgische procedés
Enkel te gebruiken bij gedeeltelijke vrijstelling

AFNEMER/VERBRUIKER
Bedrijfsnaam:
Plaats:
Klantnummer:

OPGAAF VRIJ TE STELLEN
ELEKTRICITEITSVERBRUIK
Verbruiksmaand:2017
Vrijgesteld: 

kWh

BTW-nummer:

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

VRIJSTELLING ELEKTRICITEIT CHEMISCHE
REDUCTIE C.S.
Vrijgesteld van energiebelasting is de levering van energie dat
wordt gebruikt voor chemische reductie, elektrolytische en
metallurgische procedés. Het energieverbruik voor objecten,
die geen directe relatie hebben met genoemde procedés, valt
niet onder deze vrijstelling en over dit verbruik zal derhalve
energiebelasting verschuldigd zijn.
Indien sprake is van een situatie waarbij op/achter de (hoofd)
aansluiting sprake is van gedeeltelijke vrijstelling aangezien
sprake is van zowel vrijgesteld als belast verbruik, dient
maandelijks een Opgaaf verstrekt te worden van het gedeelte
van het totale verbruik op de (hoofd) aansluiting dat wordt
gebruikt vrijgestelde doeleinden.

Niet tijdig ontvangen Opgaaf vrijgesteld verbruik
berekening van energiebelasting
Indien door Afnemer niet tijdig een Opgaaf van het vrij te stellen
verbruik wordt aangeleverd, zal de leverancier energiebelasting
in rekening brengen over de totale hoeveelheid afgenomen
energie via bovengenoemde aansluiting.
Voor zover Afnemer na afloop van de (facturatie) maand alsnog
een Opgaaf van zijn vrij te stellen verbruik indient over die
voorbije verbruiksmaand of Afnemer is structureel te laat met
het indienen van zijn Opgaaf gedurende een facturatie maand,
dan zal de leverancier geen correctie meer toepassen en dient
afnemer zelf bij de Belastingdienst om teruggaaf van teveel
berekende energiebelasting te verzoeken. De leverancier
corrigeert derhalve enkel incidenteel te laat ontvangen
opgaven voor de lopende maand.

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.
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Onderstaande verbruiker van energie is verantwoordelijk
voor de juistheid van deze gegevens. Eventuele naheffingen
van de Belastingdienst, verhoogd met boetes en
heffingsrente, die het gevolg zijn van het verstrekken van
onjuiste gegevens, komen voor rekening van de verbruiker.
Als in gemelde situatie wijzigingen optreden, is de verbruiker
verplicht die aan PZEM Energy Company B.V. kenbaar te
maken.
Namens de hieronder vermelde verbruiker van aardgas
verklaart ondergetekende het volgende
(a.u.b. aankruisen wat van toepassing is):

	
het verbruik van gas voor het in deze verklaring
genoemde leveringsadres is uitsluitend bestemd voor
een warmtekrachtkoppelinginstallatie (WKK)
	het door de WKK-installatie verbruikte aardgas wordt
gescheiden gemeten en wordt maandelijks opgegeven

aan de leverancier van het gas
Tevens wordt verklaart dat:
•	de WKK-installatie heeft een elektrisch rendement van
minimaal 30%, gebaseerd op de calorische onderwaarde
van gas;
•	de WKK-installatie heeft een elektrisch vermogen van
minimaal 60 kW;
•	de administratie van verbruiker is zodanig ingericht
dat daarin op overzichtelijke wijze de gegevens
zijn opgenomen over alle voor de heffing van de
energiebelasting van belang zijnde bedrijfshandelingen;
•	wijzigingen in de situatie die van invloed zijn op de
toepassing van de energiebelastingtarieven worden
onmiddellijk schriftelijk gemeld aan de leverancier van
het aardgas.

GEGEVENS VAN DE VERBRUIKER
Naam:
Adres:
Postcode | Plaats:
Klantnummer:

GEGEVENS VAN HET LEVERINGSADRES
Leveringsadres:
Postcode | Plaats:
EANcode:
		

GEGEVENS VAN DE LEVERANCIER
Naam: PZEM Energy Company B.V.
Adres: Postbus 51
Postcode: 4330 AB MIDDELBURG

Deze verklaring heeft betrekking op het kalenderjaar:
Naam:

Handtekening verbruiker:

Datum:

Plaats:

PZEM.nl

