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Belastingdienst

Belastingdienst/Kantoor Arnhem/
Landelijk milieubelastingenteam
Antwoordnummer 1665, 6800 WC Arnhem

Aangifte

Energiebelasting
Opslag duurzame energie- en
klimaattransitie 2021
Waarom dit formulier?
Met dit formulier doet u aangifte voor de energiebelasting (EB)
en de opslag duurzame energie- en klimaattransitie (ODE;
tot 1 januari 2020 ‘opslag duurzame energie’ genaamd).
Aangifte doen
Hebt u een ‘aangiftebrief’ van ons gekregen? Dan moet u altijd
aangifte doen, ook als u over een tijdvak geen energiebelasting en
ODE hoeft te betalen. Vul de aangifte helemaal in op de computer.
Het aangiftenummer dat u nodig hebt voor deze aangifte, staat in de
aangiftebrief die u van ons hebt gekregen. Rond alle bedragen naar
beneden af op hele euro’s. Onderteken de aangifte en stuur deze naar:
Belastingdienst/Kantoor Arnhem/Landelijk milieubelastingenteam
Antwoordnummer 1665, 6800 WC Arnhem
1

Meer informatie
Lees eerst de toelichting op de laatste pagina van deze aangifte.
Hebt u daarna nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl.

C						4

Aangiftenummer (zie aangiftebrief)

1b

Aangiftetijdvak

1c

Naam onderneming

1d

Zijn de gegevens van de onder
neming in de aangiftebrief die u van
ons hebt gekregen juist vermeld?

1e

Naam onderneming

1f

Ter attentie van

1g

Postadres

1h

Postcode en plaats					

1i

Vestigingsadres

1j

Postcode en plaats					

Ja. Ga verder met vraag 2.
Nee. Vermeld hieronder de juiste gegevens.

Keuze aangifte
Ik doe aangifte voor

ML 040 - 2Z13FOL 

Privacy
Wij gaan zorgvuldig om met de gegevens van burgers en bedrijven en
met uw privacy. Op belastingdienst.nl/privacy staat hoe wij dat doen.

Algemene gegevens onderneming

1a

2

Bezwaar tegen de aangifte
Als u bezwaar hebt tegen de belasting die u op de aangifte
hebt betaald, stuur ons dan binnen 6 weken na de betaling
uw bezwaarschrift.

Elektriciteit. Vul vraag 3 in.
Aardgas. Vul vraag 4 in.

Ruimte voor de Belastingdienst
Datum binnenkomst aangifte

Datum verwerking aangifte

Vul hier uw aangiftenummer in.
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Berekening energiebelasting en ODE op elektriciteit
Let op!
Houd hier ook rekening met overige vrijstellingen.
Elektriciteit die is geleverd of als voorschot in rekening is gebracht.
Inclusief verbruik door de leverancier, verbruik van op een andere manier
dan door een levering (via een aansluiting (2014)) verkregen elektriciteit
en elektriciteit die via een elektriciteitsbeurs is verkregen:
2019
− bij een levering of bij verbruik tot en met 10.000 kWh
(tarief EB € 0,09863/kWh en ODE € 0,0189/kWh)
− bij een levering of bij verbruik tot en met 10.000 kWh
(verlaagd tarief EB € 0,0000/kWh en ODE € 0,0189/kWh)
− bij een levering of bij verbruik hoger dan 10.000 kWh maar niet hoger
dan 50.000 kWh (tarief EB € 0,05337/kWh en ODE € 0,0278/kWh)
− bij een levering of bij verbruik hoger dan 50.000 kWh maar niet hoger
dan 10.000.000 kWh (tarief EB € 0,01421/kWh en ODE € 0,0074/kWh)
− bij een levering voor niet-zakelijk verbruik of bij niet-zakelijk verbruik
hoger dan 10.000.000 kWh (tarief EB €0,00117/kWh en
ODE € 0,0003/kWh)
− bij een levering voor zakelijk verbruik of bij zakelijk verbruik hoger dan
10.000.000 kWh (tarief EB € 0,00058/kWh en ODE € 0,0003/kWh)
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2020
− bij een levering of bij verbruik tot en met 10.000 kWh
(tarief EB € 0,09770/kWh en ODE € 0,0273/kWh)
− bij een levering of bij verbruik tot en met 10.000 kWh
(verlaagd tarief EB € 0,0000/kWh en ODE € 0,0273/kWh)
− bij een levering of bij verbruik hoger dan 10.000 kWh maar niet hoger
dan 50.000 kWh (tarief EB € 0,05083/kWh en ODE € 0,0375/kWh)
− bij een levering of bij verbruik hoger dan 50.000 kWh maar niet hoger
dan 10.000.000 kWh (tarief EB € 0,01353/kWh en ODE € 0,0205/kWh)
− bij een levering voor niet-zakelijk verbruik of bij niet-zakelijk verbruik
hoger dan 10.000.000 kWh (tarief EB €0,00111/kWh en
ODE € 0,0004/kWh)
− bij een levering voor zakelijk verbruik of bij zakelijk verbruik hoger dan
10.000.000 kWh (tarief EB € 0,00055/kWh en ODE € 0,0004/kWh)
2021
− bij een levering of bij verbruik tot en met 10.000 kWh
(tarief EB € 0,09428/kWh en ODE € 0,0300/kWh)
− bij een levering of bij verbruik tot en met 10.000 kWh
(verlaagd tarief EB € 0,0000/kWh en ODE € 0,0300/kWh)
− bij een levering of bij verbruik hoger dan 10.000 kWh maar niet hoger
dan 50.000 kWh (tarief EB € 0,05164/kWh en ODE € 0,0411/kWh)
− bij een levering of bij verbruik hoger dan 50.000 kWh maar niet hoger
dan 10.000.000 kWh (tarief EB € 0,01375/kWh en ODE € 0,0225/kWh)
− bij een levering voor niet-zakelijk verbruik of bij niet-zakelijk verbruik
hoger dan 10.000.000 kWh (tarief EB € 0,00113/kWh en
ODE € 0,0004/kWh)
− bij een levering voor zakelijk verbruik of bij zakelijk verbruik hoger dan
10.000.000 kWh (tarief EB € 0,00056/kWh en ODE € 0,0004/kWh)

+
Totaal 3a. Neem over op pagina 03.3a
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Vul hier uw aangiftenummer in.
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Berekening energiebelasting en ODE op elektriciteit (vervolg)

Totaal 3a. Neem over van pagina 02.3a
3b

EB

ODE

€

€

2019
Elektriciteit die is geleverd aan oplaadinstallaties
elektrische voertuigen:
− bij een levering of bij verbruik tot en met 10.000 kWh
(tarief € 0,05337)
− bij een levering of bij verbruik hoger dan 10.000 kWh maar niet hoger
dan 50.000 kWh (tarief € 0,05337)
− bij levering of bij verbruik dan 50.000 kWh maar niet hoger dan
10.000.000 kWh (tarief € 0,01421)
− bij een levering voor zakelijk verbruik of bij zakelijk verbruik hoger
dan 10.000.000 kWh (tarief € 0,00058)

€
€
€
€

2020
Elektriciteit die is geleverd aan oplaadinstallaties
elektrische voertuigen:
− bij een levering of bij verbruik tot en met 10.000 kWh
(tarief € 0,05083)
− bij een levering of bij verbruik hoger dan 10.000 kWh maar niet hoger
dan 50.000 kWh (tarief € 0,05083)
− bij levering of bij verbruik dan 50.000 kWh maar niet hoger dan
10.000.000 kWh (tarief € 0,01353)
− bij een levering voor zakelijk verbruik of bij zakelijk verbruik hoger
dan 10.000.000 kWh (tarief € 0,00055)

€
€
€
€

2021
Elektriciteit die is geleverd aan oplaadinstallaties
elektrische voertuigen:

€
€
€
€

3b
3c
2021
Elektriciteit die is geleverd aan walstroominstallaties
− (tarief € 0,0005)
3c

€

3d

€

3e

Energiebelasting en ODE op elektriciteit. Bereken 3a + 3b + 3c.3d

€

Af: Vermindering per elektriciteitsaansluiting (verblijfsfunctie)
– à € 257,54 per aansluiting (tarief 2019)

€

− à € 435,68 per aansluiting (tarief 2020)

€

− à € 461,62 per aansluiting (tarief 2021)

€
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€

3f

€

Energiebelasting en ODE op elektriciteit. Bereken 3d – 3e.3f

*050401303*
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05 040 13 03

− bij een levering of bij verbruik tot en met 10.000 kWh
(tarief € 0,05164)
− bij een levering of bij verbruik hoger dan 10.000 kWh maar niet hoger
dan 50.000 kWh (tarief € 0,05164)
− bij levering of bij verbruik dan 50.000 kWh maar niet hoger dan
10.000.000 kWh (tarief € 0,01375)
− bij een levering voor zakelijk verbruik of bij zakelijk verbruik hoger
dan 10.000.000 kWh (tarief € 0,00056)

Vul hier uw aangiftenummer in.
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Berekening energiebelasting en ODE op aardgas
2019
Aardgas dat is geleverd of als voorschot in rekening is gebracht.
Inclusief verbruik door de leverancier, verbruik van op andere wijze
dan door een levering verkregen aardgas en aardgas die via een
aardgasbeurs is verkregen:
− bij een levering of bij verbruik niet hoger dan 170.000 m3
of bij levering aan een installatie voor blokverwarming
(tarief EB € 0,29313/m3 en ODE € 0,0524/m3)
− bij een levering of bij verbruik hoger dan 170.000 m3 maar niet hoger
dan 1.000.000 m3 (tarief EB € 0,06542/m3 en ODE € 0,0161/m3)
− bij een levering of bij verbruik hoger dan 1.000.000 m3 maar niet
hoger dan 10.000.000 m3 (tarief EB € 0,02383/m3 en ODE € 0,0059/m3)
− voor een levering hoger dan 10.000.000 m3 (tarief EB € 0,01280/m3
en ODE € 0,0031/m3)
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Aardgas dat is geleverd of als voorschot in rekening is gebracht aan
de glastuinbouw dan wel verbruik van zelf gewonnen of via een
gasbeurs betrokken aardgas ter bevordering van het groeiproces
van tuinbouwproducten:
− bij een levering of bij verbruik niet hoger dan 170.000 m3
(tarief EB € 0,04707/m3 en ODE € 0,0084/m3)
− bij een levering of bij verbruik hoger dan 170.000 m3 maar niet hoger
dan 1.000.000 m3 (tarief EB € 0,02469/m3 en ODE € 0,0061/m3)
− bij een levering of bij verbruik hoger dan 1.000.000 m3 maar niet
hoger dan 10.000.000 m3 (tarief EB € 0,02383/m3 en ODE € 0,0059/m3)
− bij een levering of bij verbruik hoger dan 10.000.000 m3
(tarief EB € 0,01280/m3 en ODE € 0,0031/m3)
2020
Aardgas dat is geleverd of als voorschot in rekening is gebracht.
Inclusief verbruik door de leverancier, verbruik van op andere wijze
dan door een levering verkregen aardgas en aardgas die via een
aardgasbeurs is verkregen:
− bij een levering of bij verbruik niet hoger dan 170.000 m3
of bij levering aan een installatie voor blokverwarming
(tarief EB € 0,33307/m3 en ODE € 0,0775/m3)
− bij een levering of bij verbruik hoger dan 170.000 m3 maar niet hoger
dan 1.000.000 m3 (tarief EB € 0,06444/m3 en ODE € 0,0214/m3)
− bij een levering of bij verbruik hoger dan 1.000.000 m3 maar niet
hoger dan 10.000.000 m3 (tarief EB € 0,02348/m3 en ODE € 0,0212/m3)
− voor een levering hoger dan 10.000.000 m3 (tarief EB € 0,01261/m3
en ODE € 0,0212/m3)
Aardgas dat is geleverd of als voorschot in rekening is gebracht aan
de glastuinbouw dan wel verbruik van zelf gewonnen of via een
gasbeurs betrokken aardgas ter bevordering van het groeiproces
van tuinbouwproducten:
− bij een levering of bij verbruik niet hoger dan 170.000 m3
(tarief EB € 0,05348/m3 en ODE € 0,0124/m3)
− bij een levering of bij verbruik hoger dan 170.000 m3 maar niet hoger
dan 1.000.000 m3 (tarief EB € 0,02432/m3 en ODE € 0,0081/m3)
− bij een levering of bij verbruik hoger dan 1.000.000 m3 maar niet
hoger dan 10.000.000 m3 (tarief EB € 0,02348/m3 en ODE € 0,0212/m3)
− bij een levering of bij verbruik hoger dan 10.000.000 m3
(tarief EB € 0,01261/m3 en ODE € 0,0212/m3)
Totaal 2019 + 2020. Neem over op pagina 05.4a
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Vul hier uw aangiftenummer in.
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Berekening energiebelasting en ODE op aardgas (vervolg)

Totaal 2019 + 2020. Neem over van pagina 04.4a
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2021
Aardgas dat is geleverd of als voorschot in rekening is gebracht.
Inclusief verbruik door de leverancier, verbruik van op andere wijze
dan door een levering verkregen aardgas en aardgas die via een
aardgasbeurs is verkregen:
− bij een levering of bij verbruik niet hoger dan 170.000 m3
of bij levering aan een installatie voor blokverwarming
(tarief EB € 0,34856/m3 en ODE € 0,0851/m3)
− bij een levering of bij verbruik hoger dan 170.000 m3 maar niet hoger
dan 1.000.000 m3 (tarief EB € 0,06547/m3 en ODE € 0,0235/m3)
− bij een levering of bij verbruik hoger dan 1.000.000 m3 maar niet
hoger dan 10.000.000 m3 (tarief EB € 0,02386/m3 en ODE € 0,0232/m3)
− voor een levering hoger dan 10.000.000 m3 (tarief EB € 0,01281/m3
en ODE € 0,0232/m3)
Aardgas dat is geleverd of als voorschot in rekening is gebracht aan
de glastuinbouw dan wel verbruik van zelf gewonnen of via een
gasbeurs betrokken aardgas ter bevordering van het groeiproces
van tuinbouwproducten:
− bij een levering of bij verbruik niet hoger dan 170.000 m3
(tarief EB € 0,05597/m3 en ODE € 0,0137/m3)
− bij een levering of bij verbruik hoger dan 170.000 m3 maar niet hoger
dan 1.000.000 m3 (tarief EB € 0,02471/m3 en ODE € 0,0089/m3)
− bij een levering of bij verbruik hoger dan 1.000.000 m3 maar niet
hoger dan 10.000.000 m3 (tarief EB € 0,02386/m3 en ODE € 0,0232/m3)
− bij een levering of bij verbruik hoger dan 10.000.000 m3
(tarief EB € 0,01281/m3 en ODE € 0,0232/m3)

+
Totaal 4a
4b

4a

Aardgas dat is geleverd aan een CNG-tankstation

€

− à € 0,16452/m3 (tarief 2019)

€

− à € 0,16715/m3 (tarief 2020)

€

− à € 0,16982/m3 (tarief 2021)
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4c

€

+

€

05 040 13 05

Energiebelasting en ODE op aardgas. Bereken 4a + 4b.4c

+
€
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Vul hier uw aangiftenummer in.
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Berekening totaal energiebelasting en ODE
EB

ODE

€

5a

Energiebelasting en ODE op elektriciteit. Neem over van 3f.5a

€

5b

Energiebelasting en ODE op aardgas. Neem over van 4c.5b

€

5c

Totaal energiebelasting en ODE op aangifte te voldoen

5c

€

€

5d

Te verrekenen oninbare vorderingen energiebelasting en ODE5d

€

€

5e

Alsnog geïnd op eerdere oninbare vorderingen

5e

€

€

5f

Totaal te betalen/terug te ontvangen.
Bereken EB 5c-5d+5e + ODE 5c-5d+5e.5f

€

€

+

Ondertekening
Naam contactpersoon
Functie
Plaats
Datum								

–

–

Telefoonnummer 					
Handtekening
Schrijf binnen het vak.
									

05 040 13 06
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+
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Toelichting
Met dit formulier doet u aangifte voor de energiebelasting (EB)
en de opslag duurzame energie- en klimaattransitie (ODE).
U moet aangifte doen als u:
− aardgas en elektriciteit via een aansluiting of op een andere
manier aan een verbruiker levert
− aardgas aan een CNG-tankstation (Compressed Natural Gas:
aardgas onder druk) levert
− aardgas of elektriciteit verbruikt, verkregen via een gas- of
elektriciteitsbeurs
− als aardgas- of elektriciteitsleverancier zelf aardgas of
elektriciteit verbruikt
− aardgas of elektriciteit verbruikt, die u op een andere manier
hebt verkregen dan door een levering
− elektriciteit opwekt uit biomassa die niet als zuivere biomassa
wordt aangemerkt en deze verbruikt
− elektriciteit levert aan een oplaadinstallatie voor elektrische
voertuigen, die beschikt over een zelfstandige aansluiting
− elektriciteit levert aan een walstroominstallatie, die beschikt
over een zelfstandige aansluiting
		Let op!
Onder de energiebelasting valt niet het verbruik van:
– elektriciteit die de verbruiker heeft opgewekt door
hernieuwbare energiebronnen
– elektriciteit die de verbruiker heeft opgewekt door een
noodinstallatie in geval van storingen bij de levering
via het distributienet
– elektriciteit die de verbruiker heeft opgewekt door een
installatie voor warmtekrachtkoppeling
– stortgas, rioolwaterzuiveringsgas of biogas dat door
de verbruiker is gewonnen
Verlaagd tarief elektriciteit
Sinds 1 januari 2017 is een verlaagd tarief van toepassing op
elektriciteit die is geleverd aan oplaadinstallaties voor elektrische
voertuigen, die beschikken over een zelfstandige aansluiting.
Hiervoor geldt voor de ODE een nultarief.
Sinds 1 januari 2021 is een verlaagd tarief van toepassing op
elektriciteit die is geleverd aan walstroominstallaties, die beschikken
over een zelfstandige aansluiting. Hiervoor geldt voor de ODE een
nultarief. Dit geldt niet voor walstroom bestemd voor particuliere
pleziervaartuigen.

Oninbare vorderingen
Wanneer vast staat dat een bedrag aan energiebelasting en ODE
niet is en niet zal worden ontvangen, brengt u dit bedrag onder 5d
in mindering op het verschuldigde bedrag. Wanneer u alsnog een
bedrag ontvangt dat u eerder als oninbaar in mindering hebt
gebracht op uw aangifte, neemt u dit bedrag onder 5e op in de
aangifte.
Betalen
U betaalt de energiebelasting en de ODE binnen 1 maand na afloop
van het tijdvak. Als dag van betaling geldt de dag waarop het bedrag
op onze rekening staat bijgeschreven.
		Let op!
U bent er zelf voor verantwoordelijk dat de belasting op tijd op
onze rekening staat. Voor een tijdige betaling moet u rekening
houden met de verwerkingstijd van uw opdracht. Een bank
heeft hiervoor meestal enkele dagen nodig.
Maak het bedrag over naar IBAN (rekeningnummer)
NL86 INGB 0002 4455 88 van de Belastingdienst in Apeldoorn.
U kunt hiervoor gebruikmaken van de acceptgiro die u bij
de aangiftebrief hebt gekregen. Vermeld altijd het betalings
kenmerk dat op de acceptgiro staat.
Betaalt u vanuit het buitenland? Gebruik dan ook de
BIC‑code ingbnl2a.

