Taal: Nederlands

Aanvraag

Aanwijzing voor het verlaagde
tarief energiebelasting voor lokaal
duurzaam opgewekte elektriciteit
Waarom dit formulier?
Er is een verlaagd energiebelastingtarief voor lokaal duurzaam
opgewekte elektriciteit (hernieuwbare energiebronnen). Als een
coöperatie of een vereniging van eigenaren (vve) duurzame
elektriciteit opwekt, hebben de leden onder voorwaarden recht
op dit lagere tarief. De bedrijven die elektriciteit leveren aan de
leden van de coöperatie of vve, kunnen dan dit lagere tarief
toepassen. Een van de voorwaarden is dat de coöperatie of vve
een ‘aanwijzing’ van ons heeft. Met dit formulier vraagt u zo’n
aanwijzing aan. Als wij hebben vastgesteld dat uw coöperatie of
vve aan alle voorwaarden voldoet, krijgt u de aanwijzing binnen
8 weken nadat u de aanvraag hebt gedaan. Als het nodig is,
vragen wij u om aanvullende informatie.
Voor wie is dit formulier bestemd?
Dit formulier is bestemd voor coöperaties en vve’s die lokaal
duurzame elektriciteit opwekken.
Aanvraag per productie-installatie
U moet voor elke productie-installatie een aparte aanvraag doen.
Heeft uw coöperatie of vve binnen 1 postcodegebied meer
installaties die met dezelfde techniek elektriciteit opwekken?
Dan is 1 aanvraag voldoende.

Energieleveranciers zijn niet verplicht het verlaagde
tarief toe te passen
Wil de energieleverancier het verlaagde tarief niet toepassen?
Dan is er geen andere mogelijkheid voor teruggaaf of verrekening
van het verlaagde tarief. De coöperatie of vve kan hier eventueel
rekening mee houden bij de keuze van een leverancier.
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.
Meer informatie
Kijk voor meer informatie op belastingdienst.nl. Of bel
de BelastingTelefoon: 0800 - 0543, bereikbaar op maandag
tot en met donderdag van 8.00 tot 20.00 uur en op vrijdag
van 8.00 tot 17.00 uur.

Gegevens coöperatie of vereniging van eigenaren

1a

Naam (volgens oprichtingsakte)

1b

Vestigingsadres

1c

Postcode en woonplaats

1d

RSIN/fiscaal nummer

1e

Nummer Kamer van Koophandel
05 048 04 01

ML 048 - 2Z*4FOL 

1

Invullen en opsturen
Vul dit formulier in op de computer. Print het, onderteken
het en stuur het naar:
Belastingdienst/kantoor Arnhem
Afdeling Energiebelasting
Postbus 9001
6800 DB Arnhem

*050480401*
0 5 0 4 8 0 4 0 1

Vul hier uw RSIN/fiscaal nummer in.

2
2a

02 van 04

Gegevens productie-installatie
Heeft de netbeheerder een
‘Aansluiting identificatie code’
(EAN‑code) toegewezen aan
de productie-installatie?
Zie de toelichting.

Ja. EAN-code van de
productie‑installatie
Nee. U komt niet in aanmerking voor een aanwijzing.

Adres productie-installatie

2c

Postcode en plaats

2d

Hart (4-cijferige postcode)
van het postcodegebied
Zie de toelichting.

2e

Aangrenzende (4-cijferige)
postcodes. Zie de toelichting.

2f

Kadastrale aanduiding
van het perceel (sectie en
perceelnummer) waar de
productie-installatie ligt

2g

Hebt u meerdere productieinstallaties binnen het
postcodegebied? Vermeld dan
voor deze productie-installaties
de kadastrale aanduiding van
het perceel (sectie en perceel
nummer), het volledige adres
en de EAN-codes.

2h

Welke techniek gebruikt de
productie-installatie?
Zie de toelichting.

2i

Wordt de productie-installatie alleen gebruikt voor het opwekken
van elektriciteit met hernieuwbare energiebronnen? Zie de toelichting.

Ja
Nee. U komt niet in aanmerking voor een aanwijzing.

2j

Krijgt de coöperatie of vve nu of in de toekomst een financiële
tegemoetkoming van de rijksoverheid voor de productie-installatie
of voor het opwekken van de elektriciteit, of is hiervoor in het
verleden een tegemoetkoming ontvangen? Zie de toelichting .

Ja. U komt niet in aanmerking voor een aanwijzing.
Nee

05 048 04 02

2b

*050480402*
0 5 0 4 8 0 4 0 2

Vul hier uw RSIN/fiscaal nummer in.

3

03 van 04

Eigendom (zie de toelichting)

3a

Is de productie-installatie juridisch en economisch eigendom
van de coöperatie of vve?

Ja, eigendom van de coöperatie. Ga verder met vraag 3b.
Ja, eigendom van de vve. Ga verder met vraag 3e.
Nee. U komt niet in aanmerking voor een aanwijzing.

3b

Bij coöperatie: Wordt de productie-installatie geïnstalleerd op
of aan een onroerende zaak van een derde?

Ja. Ga verder met vraag 3c.
Nee. Ga verder met vraag 4a.

3c

Heeft de coöperatie voor de productie-installatie een recht van
opstal via een notariële akte?

Ja. Ga verder met vraag 4a.
Nee, maar er is een situatie van erfpacht. Ga verder met vraag 3d.
Nee, en er is geen situatie van erfpacht. U komt niet in
aanmerking voor een aanwijzing.

3d

Bij situaties van erfpacht: is er een huurovereenkomst met de
erfpachter voor het plaatsen of bevestigen van de productieinstallatie?

Ja. Ga verder met vraag 4a.
Nee. U kunt geen aanwijzing krijgen.

3e

Bij vve: is de productie-installatie aangebracht aan het gebouw met
toebehoren of de daarbij behorende grond met toebehoren
waarvoor de vve is opgericht?

Ja
Nee. U komt niet in aanmerking voor een aanwijzing.

4

Gegevens leden van de coöperatie of de vereniging van eigenaren

4a

Hebben de leden van de coöperatie of vve een elektriciteits
aansluiting binnen het postcodegebied? Zie de toelichting.

Ja
Nee. U komt niet in aanmerking voor een aanwijzing.

4b

Zijn 1 of meer leden van de coöperatie of vve ondernemer voor
de btw?

Ja
Nee. Ga verder met vraag 5.

4c

Nemen 1 of meer van deze ondernemers voor meer dan 20% deel
aan de coöperatie of vve? Zie de toelichting.

Ja. U komt niet in aanmerking voor een aanwijzing.
Nee. Ga verder met vraag 5.

5

Ingangsdatum
Vanaf welke datum wilt u
de aanwijzing laten ingaan?
Ondertekening
Naam contactpersoon
Functie
E-mail
Plaats
Telefoonnummer (overdag)
Datum
Handtekening
Schrijf binnen het vak.

05 048 04 03

6

*050480403*
0 5 0 4 8 0 4 0 3

04 van 04

Toelichting bij de vragen
Bij vraag 2a
Iedere aansluiting op het Nederlandse elektriciteitsnet heeft een
unieke 18-cijferige EAN-code. De netbeheerder kent die toe.
Bij vraag 2d, 2e en 4a
De coöperatie of vve mag het postcodegebied (ook wel
‘postcoderoos’ genoemd) zelf bepalen. Het moet bestaan uit
een hart (4-cijferige postcode) en de aangrenzende (4-cijferige)
postcodes. De productie-installatie moet zich binnen dit
postcodegebied bevinden. Alleen de leden van de coöperatie of
de leden van de vve met een elektriciteitsaansluiting in ditzelfde
postcodegebied kunnen het verlaagde tarief energiebelasting
laten toepassen. De postcodes uit het postcodegebied komen
in de aanwijzing te staan.

Bij vraag 3
Om in aanmerking te komen voor het verlaagde tarief energie
belasting moet de productie-installatie juridisch en economisch
eigendom zijn van de coöperatie of vve. Dit betekent dat de
coöperatie of vve de productie-installatie moet hebben
aangeschaft, of in ieder geval een overeenkomst is aangegaan
of een offerte heeft geaccepteerd. Is de productie-installatie
op of aan een onroerende zaak van een derde bevestigd?
Dan voldoet de coöperatie aan de voorwaarde van juridisch
en economisch eigendom als er een recht van opstal is.
Dat moet via een notariële akte zijn geregeld.

Bij vraag 2j
Om in aanmerking te komen voor het verlaagde tarief energie
belasting mag de coöperatie of vve nu of in de toekomst geen
financiële tegemoetkoming van de rijksoverheid krijgen voor de
productie-installatie of voor het opwekken van de elektriciteit.
Hierbij horen ook fiscale faciliteiten, zoals de investeringsaftrek.
Ook eerdere eigenaren van de productie-installatie mogen geen
financiële tegemoetkoming hebben gekregen.

Heeft de coöperatie of vve de productie-installatie verkregen
door een overeenkomst van financial lease? Dan geldt dat voor
de toepassing van het verlaagde tarief energiebelasting ook als
juridisch eigendom. Maar dan wel onder de volgende
voorwaarden:
– De leaseperiode is aangegaan voor een periode die
overeenkomt met de geschatte economische levensduur
van de installatie.
– De installatie is in die periode geheel de economische
eigendom van de coöperatie of vve.
– De coöperatie of vve kan als eigenaar over de installatie
beschikken in de zin van artikel 3, lid 1, onderdeel a van de
wet OB.
– De heffing en invordering van eventueel door de coöperatie of
vve verschuldigde energiebelasting zijn volgens de inspecteur
en de ontvanger voldoende verzekerd.

Het is geen bezwaar als uw coöperatie of vve van andere
instanties dan de rijksoverheid een financiële tegemoetkoming
ontvangt. Bijvoorbeeld een bijdrage van de gemeente voor het
plaatsen van zonnepanelen.

Ook in erfpachtsituaties kan de productie-installatie als juridisch
eigendom gezien worden. Met een huurovereenkomst voldoet
de coöperatie of vve dan aan de hierboven genoemde
voorwaarden.

Bij vraag 2h en 2i
Hernieuwbare energiebronnen zijn: wind, zonne-energie,
aardwarmte, golfenergie, getijdenenergie, waterkracht,
biomassa, stortgas, rioolwaterzuiveringsgas en biogas.

Bij vraag 4c
U komt niet in aanmerking voor het verlaagde tarief als 1 van de
deelnemende ondernemers middellijk of onmiddellijk voor meer
dan 20% in de coöperatie of de vve deelneemt (kapitaal of
medezeggenschap).

