Verzoek

Teruggaaf energiebelasting en opslag
duurzame energie- en klimaattransitie
Blokverwarming
Waarom dit formulier?
Met dit formulier vraagt u gedeeltelijke teruggaaf van energiebelasting
voor aardgas en de opslag duurzame energie- en klimaattransitie
(ODE; tot 1 januari 2020 ‘opslag duurzame energie’ genaamd).
Wanneer dit verzoek?
U kunt dit verzoek om teruggaaf alleen doen als u voldoet aan de
volgende voorwaarden:
– U moet gebruikmaken van een installatie voor blokverwarming
in plaats van een (individuele) cv-ketel. In de toelichting leest u
hier meer over.
– Het gaat om verbruik van aardgas volgens het tarief van de
eerste belastingschijf tot en met 170.000 m3 per jaar.
– De onroerende zaak wordt door een installatie voor
blokverwarming verwarmd met een verbruik dat hoger is
dan 5.372.000 megajoules per jaar.
Wanneer indienen?
U moet het verzoek om teruggaaf binnen 13 weken na de
verbruiksperiode indienen. Ontvangt u van het energiebedrijf
voorschotnota’s? Dan is de verbruiksperiode de periode waarop de
eindfactuur betrekking heeft. Ontvangt u geen voorschotnota’s?
Dan is de verbruiksperiode het kalenderjaar.

Invullen en opsturen
Vul het formulier in, print het uit en onderteken het. Rond bedragen
af op hele euro’s. U mag dat in uw eigen voordeel doen. Stuur het
ingevulde formulier naar de Belastingdienst, Postbus 3091,
6401 DN Heerlen.
Eindfacturen energiebedrijf meesturen
Bij het verzoek om teruggaaf moet u een kopie van de eindfacturen
van het energiebedrijf meesturen. Daarnaast maakt u een berekening
van de teruggaaf. Deze berekening moet u ook meesturen.
Behandeling van het verzoek
Wij streven ernaar uw verzoek binnen 8 weken na ontvangst af te
handelen. U ontvangt dan van ons een beschikking met de beslissing
op uw verzoek. Als dit ons niet op tijd lukt, dan krijgt u hierover bericht.
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
Hebt u nog vragen? In de toelichting bij dit formulier vindt u meer
informatie. Kijk voor algemene vragen op belastingdienst.nl.

Eén verzoek per onroerende zaak
Als u teruggaaf wilt voor meerdere onroerende zaken, moet voor
elke onroerende zaak afzonderlijk een verzoek ingediend worden.

1

Gegevens belanghebbende
Zie toelichting.

1a

BSN/RSIN

1b

Naam belanghebbende

2

Gegevens gemachtigde

2a

BSN/RSIN

2b

Naam gemachtigde

*050461001*
0 5 0 4 6 1 0 0 1

05 046 10 01

ML 046 - 1Z*10FOL 

Zie toelichting.

02 van 04

3

Gegevens contactpersoon (degene die dit formulier invult)

3a

Naam contactpersoon

3b

Telefoon contactpersoon

3c

E-mailadres contactpersoon

4

Toezendadres

4a

Wilt u de post ontvangen op
een ander adres dan het bij ons
bekende adres?

4b

Straat, huisnummer en toevoeging

4c

Postcode en woonplaats

4d

Land

5

Ja. Ga verder met vraag 4b.
Nee. Ga verder met vraag 5.

IBAN (rekeningnummer) van de teruggaaf
IBAN (rekeningnummer). Begin in het eerste vakje. Zijn er te veel vakjes, laat dan de laatste vakjes leeg.

Tenaamstelling
6

Gegevens aansluitadres

6a

Straat, huisnummer en toevoeging

6b

Postcode en woonplaats

7

Algemene verbruiksgegevens

7a

EAN-code van de aansluiting

7b

Datum begin verbruiksperiode

7c

Datum einde verbruiksperiode

7d

Totaal verbruik aardgas in m3. Zie toelichting.

7e

In rekening gebrachte energiebelasting voor aardgas

€

7f

In rekening gebrachte ODE voor aardgas

€

7g

Zijn er meerdere onroerende zaken in het gebouwencomplex
die meer dan 5.372.000 megajoules verbruiken?

Ja. Stuur een overzicht hiervan mee.
Nee

7h

Zijn er in het gebouwencomplex warmtehoeveelheidsmeters
aanwezig?

Ja. Ga verder met vraag 8.
Nee. Ga verder met vraag 9.

*050461002*
0 5 0 4 6 1 0 0 2

05 046 10 02

Neem hieronder de gegevens over van de eindfactuur van het energiebedrijf en stuur een kopie van de eindfactuur mee. Als u per maand een
eindfactuur ontvangt, stuurt u een overzicht van deze eindfacturen mee. Vermeld in het overzicht het aardgasverbruik in m3 en de in rekening
gebrachte energiebelasting en ODE.

03 van 04

8

Gegevens met een warmtehoeveelheidsmeter

8a

Hoeveelheid verbruikte warmte in het gehele complex
Stuur de eindfactuur mee die door de exploitant van de installatie
voor blokverwarming of in diens opdracht is gemaakt.

8b

Hoeveelheid verbruikte warmte in de onroerende zaak
waar dit verzoek betrekking op heeft

8c

Aan de onroerende zaak toe te rekenen % van het
totaalverbruik aardgas
Ga verder met vraag 10.

9

Gegevens zonder een warmtehoeveelheidsmeter
Let op: Als er een warmtehoeveelheidsmeter aanwezig is, moet u de berekening op basis daarvan maken. Vul dan vraag 8 in en sla vraag 9 over.

9a

Wat is de oppervlakte van het totaal aan onroerende zaken
die gebruikmaken van de blokverwarmingsinstallatie?

9b

Wat is de oppervlakte van de onroerende zaak waarvoor u
teruggaaf aanvraagt?

9c

Welk percentage van het totaalverbruik is verbruikt in de
onroerende zaak?

9d

Welke hoeveelheid aardgas is volgens het hier bovengenoemde
percentage voor de onroerende zaak?
Stuur een berekening en een uitgebreide omschrijving van de
situatie mee. Hierin onderbouwt u ook het percentage van vraag 9c.
Wij kunnen u vragen om bouwtekeningen van het complex.

10a

11

Verklaring aftrek btw
Heeft de belanghebbende recht
op aftrek van de btw?

Ja
Nee

Ondertekening
Plaats
Datum
Uw handtekening
Schrijf binnen het vak

Bijlagen
Kruis aan wat van toepassing is

Kopie van de eindfactuur van het energiebedrijf (verplicht)
Overzicht van de berekende energiebelasting en ODE (verplicht)
Overzicht van de verbruikte warmte (als aanwezig: de afrekening van de exploitant
van de installatie voor blokverwarming)
Actuele beschrijving van de situatiea
Onderbouwing van de toedeling van het gasverbruik aan de onroerende zaak van deze teruggaaf
Andere bijlagen (aantal)

*050461003*
0 5 0 4 6 1 0 0 3

05 046 10 03

10

04 van 04

Toelichting
Wat houdt de regeling voor teruggaaf in?
Als u geen eigen cv-ketel hebt, maar gebruikmaakt van een installatie
voor blokverwarming, kan het zijn dat u te veel energiebelasting en
ODE betaalt. Deze belasting en opslag kunt u met dit formulier
terugvragen.
Wanneer recht op teruggaaf?
U hebt recht op teruggaaf als u voldoet aan de volgende voorwaarden:
– U maakt gebruik van een installatie voor blokverwarming in plaats
van een (individuele) cv-ketel.
– Het verbruik in warmte is meer dan 5.372.000 megajoules per jaar.
– Het gaat om aardgas volgens het tarief van de eerste belasting
schijf, voor verbruik tot en met 170.000 m3 per jaar.
– U moet de (eind)factuur of (eind)facturen van het energiebedrijf
overhandigen.
– U kunt de (eind)factuur of (eind)facturen van de exploitant van
de installatie voor blokverwarming tonen waaruit blijkt hoeveel
aardgas is afgenomen voor de installatie van blokverwarming.
– Uit uw administratie blijkt hoeveel Megajoule warmte per jaar
verbruikt is in de onroerende zaak.
Warmtehoeveelheidsmeter is aanwezig
Als er warmtehoeveelheidmeters aanwezig zijn, dan bent u verplicht
de gegevens over te nemen van de eindfactuur van de exploitant van
de installatie voor blokverwarming. Stuur een kopie van deze factuur
mee met dit verzoek. Het kan zijn dat de exploitant de registratie en
de facturering van de warmtehoeveelheidsmeters uitbesteedt aan
een gespecialiseerd bedrijf. In dat geval stuurt u een kopie van de
eindfactuur van dat bedrijf mee met dit verzoek.
Warmtehoeveelheidsmeter is niet aanwezig
Als er geen warmtehoeveelheidsmeters aanwezig zijn in het complex
kan de hoeveelheid verbruikte warmte op een andere manier worden
vastgesteld. Bijvoorbeeld door een berekening te maken met een
systeem voor warmtekostenverdeling. Deze systemen worden
toegepast in woning-, winkel- en kantoorcomplexen met een
gemeenschappelijke verwarmingsinstallatie.

Welke gegevens moet u verstrekken?
U moet in uw verzoek het volgende aangeven:
– het aantal appartementen en de oppervlakte per appartement
– een beschrijving van de algemene (verblijfs)ruimten met de
bijbehorende oppervlakte
– of de ruimte verwarmd wordt met een verwarmingselement
U moet, als de inspecteur u daarom vraagt, een plattegrond of
bouwtekening van het complex overleggen waarop de beschreven
ruimten zijn aangegeven.
Geen blokverwarming verzorgingshuis
In de volgende gevallen is bij een verzorgingshuis geen sprake van
blokverwarming:
– Het verzorgingshuis is 1 onroerende zaak volgens de Wet WOZ.
Dan is er nooit sprake van een installatie voor blokverwarming.
– Het verzorgingshuis bestaat uit meerdere zelfstandige onroerende
zaken, bijvoorbeeld een centraal verzorgingsgebouw en een aantal
zelfstandige aanleunwoningen. Deze aanleunwoningen hebben
een eigen verwarmingsinstallatie.
In beide gevallen kan nooit het tarief voor blokverwarming worden
toegepast. Als de energieleverancier toch het tarief voor blok
verwarming toepast, dan is dat onjuist. Het verschil moet het
verzorgingstehuis terughalen bij de leverancier en kan niet via
dit formulier worden teruggevraagd.
Wel blokverwarming verzorgingshuis
Bestaat het verzorgingshuis uit meerdere zelfstandige onroerende
zaken, zoals een centraal verzorgingsgebouw en een aantal
zelfstandige aanleunwoningen? Als die onroerende zaken worden
verwarmd door een gemeenschappelijke voorziening voor
verwarming dan moet de leverancier het tarief voor blokverwarming
toepassen. U kunt dan wel een verzoek indienen voor teruggaaf
van de energiebelasting.

De exploitant van de installatie besteedt de warmtekostenverdeling
vaak uit aan een gespecialiseerd bedrijf. Deze verdeling bepaalt het
aandeel in de totale verwarmingskosten voor iedere deelnemer
(bewoner). Met deze gegevens kan het aandeel van de verbruiker
in de totale hoeveelheid warmte worden bepaald die in het blok
verwarmingscomplex is verbruikt.

Toelichting bij de vragen
1		 Gegevens belanghebbende
6		 Algemene verbruiksgegevens
		Vul hier de gegevens in van de instelling waarvoor u teruggaaf vraagt. 		Bij vraag 6d moet u het totaal verbruik aardgas in m3 opgeven.
Dit staat op de factuur van het energiebedrijf.
2		 Gegevens gemachtigde
		Vul deze gegevens alleen in als u gemachtigde bent. U bent dan
geen werknemer of bestuurder van de instelling, maar een externe
partij. Bijvoorbeeld de boekhouder, belastingadviseur of een andere
tussenpersoon. U moet altijd zorgen dat een actuele schriftelijke
machtiging bij ons aanwezig is.

