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Verzoek 
Teruggaaf energiebelasting
Meer dan 1 onroerende zaak achter 1 aansluiting

 Waarom dit formulier?

Met dit formulier vraagt u gedeeltelijke teruggaaf aan van energie-
belasting en opslag duurzame energie- en klimaat transitie (ODE; 
tot 1 januari 2020 ‘opslag duurzame energie’ genaamd) als achter 
1 elektriciteits aansluiting meer dan 1 onroerende zaak is aangesloten.
Dit verzoek om teruggaaf gebruikt u als u degene bent aan wie de 
energieleverancier energiebelasting in rekening heeft gebracht voor de 
levering van elektriciteit via de aansluiting achter de onroerende zaak. 

ODE
Met ingang van 1 januari 2013 wordt op elektriciteit en aardgas naast 
de energiebelasting ook ODE geheven. De ODE is niet van toepassing 
op de belastingvermindering die in dit verzoek is opgenomen.

1 verzoek per aansluitadres
Als u een teruggaaf wilt voor meerdere aansluitadressen, moet u voor 
elk aansluitadres afzonderlijk een verzoek indienen. Zitten er meerdere 
onroerende zaken achter 1 elektriciteitsaansluiting, dan hoeft u maar 
1 verzoek in te dienen.

Invullen en terugsturen
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.

Eindfactuur energiebedrijf meesturen 
Bij het verzoek om teruggaaf moet u een kopie van de eindfactuur 
van de energieleverancier meesturen. Dit geldt voor zowel 
elektriciteit als aardgas.

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 wij niet binnen 8 weken kunnen 
beslissen, ontvangt u daarvan bericht. U kunt tegen de beschikking 
geen bezwaar maken.

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. 
Of bel de BelastingTelefoon: 0800 - 0543, bereikbaar van maandag 
tot en met donderdag van 8.00 tot 20.00 uur en op vrijdag van 
8.00 tot 17.00 uur.

1 Gegevens belanghebbende

Zie toelichting.
1a BSN/RSIN

1b Naam belanghebbende

2 Gegevens gemachtigde

Zie toelichting.
2a BSN/RSIN

2b Naam gemachtigde

3 Gegevens contactpersoon (degene die dit formulier invult)

3a Naam contactpersoon

3b Telefoon contactpersoon

3c E-mailadres contactpersoon



05
 0

47
 1

1 
02

*050471102*
0 5 0 4 7 1 1 0 2

02 van 04

4 Toezendadres

4a Wilt u de post ontvangen op een ander adres dan het bij ons 
bekende adres?

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

4b Straat, huisnummer en toevoeging

4c Postcode en woonplaats

4d Land

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

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 elektriciteitsverbruik, het aardgasverbruik, de in rekening gebrachte 
energiebelasting en ODE volgens de afzonderlijke eindafrekeningen.

7a  EAN-code voor aardgas 
Zie toelichting.

7b  EAN-code voor elektra 
Zie toelichting.

7c  Datum begin verbruiksperiode

7d Datum einde verbruiksperiode

7e  Totaal elektriciteitsverbruik in kWh kWh

7f  Totaal aardgasverbruik in m3 m3

7g  In rekening gebrachte energiebelasting elektriciteit €

 Energiebelasting heffingskorting €

€

7h  In rekening gebrachte energiebelasting aardgas €

7i Totaal in rekening gebrachte energiebelasting €

7j In rekening gebrachte ODE elektriciteit €

7k In rekening gebrachte ODE aardgas €

7l Zijn de bedragen inclusief of exclusief btw?
Kruis aan wat van toepassing is.

Exclusief btw
Inclusief btw
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8 Onroerende zaken (WOZ-eenheden)

8a  Hoeveel onroerende zaken zijn achter de aansluiting voor 
elektriciteit aangesloten?
Stuur voor de door u gevraagde verbruiksperiode een kopie mee 
van alle voor de onroerende zaken afgegeven beschikkingen in het 
kader van de Wet waardering onroerende zaken (Wet WOZ).

8b Hoeveel van deze onroerende zaken hebben een verblijfsfunctie?
Zie toelichting.

8c Zijn deze onroerende zaken ook gezamenlijk aangesloten 
achter 1 aansluiting voor aardgas?
Geef eventueel een omschrijving van de situatie in een bijlage.

Ja
Nee

 Zo ja, is door de energieleverancier het tarief voor 
blokverwarming toegepast op het aardgasverbruik?

Ja. Stuur alleen de laatste eindfactuur van het aardgasverbruik mee.
Nee

9  Toerekening aan afzonderlijke onroerende zaken

Vul deze vraag in als er bijvoorbeeld sprake is van een appartementencomplex of bungalowpark met een aanzienlijk deel algemene ruimten.

9a Er is sprake van:
Kruis aan wat van toepassing is.

Een appartementencomplex
Een bungalowpark
Een andere onroerende zaak

9b Wordt het elektriciteitsverbruik geregistreerd met behulp 
van tussenmeters?

Ja
Nee

9c  Welk deel van het verbruik aan elektriciteit is toe te rekenen aan 
de onroerende zaken met een verbruik hoger dan 10.000 kWh 
op jaarbasis?

kWh

Stuur een berekening en een uitgebreide omschrijving van de situatie mee waarin u ook de door u genoemde hoeveelheid kWh onderbouwt.
Wij kunnen vragen om bouwtekeningen van het complex.

10 Verklaring vooraftrek btw

10a Heeft de belanghebbende recht op vooraftrek van de btw? Ja
Nee

11 Ondertekening

Plaats

Datum

Uw handtekening 
Schrijf binnen het vak.

Bijlagen
Kruis aan wat van toepassing is.

Kopie van de eindfactuur van de energieleverancier.
Kopie van de voor de onroerende zaken afgegeven beschikkingen in het kader 
van de Wet waardering onroerende zaken voor de door u gevraagde verbruiksperiode.
Overzicht van de verbruiken en de berekende energiebelasting.
Actuele beschrijving van de situatie.
Onderbouwing van de toedeling van het elektriciteitsverbruik aan de onroerende zaken 
van deze teruggaaf.
Andere bijlagen. Geef het aantal aan:
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 Toelichting bij het formulier Verzoek Teruggaaf energiebelasting

 Toelichting bij de vragen

1  Gegevens belanghebbende
Vul hier de gegevens in van de instelling waarvoor u teruggaaf 
vraagt.

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.

6  Gegevens aansluitadres
Dit is het adres van de onroerende zaak waarvoor u om teruggaaf 
vraagt en waarop de (eind)factuur van het energiebedrijf betrekking 
heeft.

7a en 7b Ean-code
Zie voor de EAN-code ook https://www.eancodeboek.nl.

8b Verblijfsfunctie
De belastingvermindering geldt voor onroerende zaken die op 
zich als gebouwde eigendommen zijn aan te merken en die kunnen 
dienen als woning of ten behoeve van de uitoefening van een bedrijf 
of beroep of anderszins een verblijfsfunctie hebben. Wanneer een 
locatie geschikt is om in te wonen of te werken heeft deze in het 
algemeen een verblijfsfunctie. Een woning en een bedrijfspand 
hebben doorgaans wel een verblijfsfunctie, een garagebox en 
een telefooncel bijvoorbeeld niet. Ook algemene voorzieningen 
in appartementencomplexen, zoals trappenhuizen en liften, 
hebben geen verblijfsfunctie.

Wat houdt de regeling voor teruggaaf in?
Als er 1 aansluiting voor elektriciteit is waarachter meer dan 
1 onroerende zaak is aangesloten, kunt u om teruggaaf van de 
belastingvermindering voor de energiebelasting en de ODE 
verzoeken. 

Belastingvermindering per aansluiting
Zijn achter 1 aansluiting meerdere onroerende zaken aangesloten? 
Dan is volgens de wet maar 1 keer belastingvermindering mogelijk. 
Dit is bijvoorbeeld zo als een huis is gesplitst in meerdere zelfstandige 
onroerende zaken zonder dat afzonderlijke aansluitingen zijn 
aangelegd voor deze onroerende zaken op het openbare net. 
Bij verzoeken om teruggaaf houden we daarom rekening met het 
aantal zelfstandige onroerende zaken ‘achter 1 aansluiting’. 

Zelfstandige onroerende zaak uitgangspunt
De basis voor de teruggaafregeling is het uitgangspunt dat er sprake 
moet zijn van een zelfstandige onroerende zaak (in het kader van de 
Wet waardering onroerende zaken). Het maakt niet uit of er meer 
huishoudens in 1 zelfstandige onroerende zaak zijn. Dat vormt dan 
ook geen basis voor teruggaaf. De teruggaaf geldt ook niet voor 
woongroepen, studentenhuizen, hospita’s die een kamer verhuren 
en dergelijke. 

Achter de elektriciteitsaansluiting
De teruggaaf van energiebelasting gebeurt per elektriciteits-
aansluiting, per kalenderjaar en per onroerende zaak achter de 
elektriciteits aansluiting. Het gaat dan om een elektriciteits aansluiting 
waar de energieleverancier elektriciteit levert en waarop de eind-
factuur betrekking heeft. 

Wanneer geen of gedeeltelijke teruggaaf?
Uiteraard verlenen wij geen teruggaaf als de energieleverancier hier 
al rekening mee heeft gehouden. In de teruggaaf kan ook een bedrag 
zitten dat gelijk is aan de omzetbelasting die is berekend over dat 
deel van de energiebelasting. Wilt u voor deze teruggaaf van omzet-
belasting in aanmerking komen? Dan mag u geen recht hebben op 
aftrek van de omzetbelasting op grond van artikel 15 Wet op de 
omzetbelasting 1968.

Serviceflats en vergelijkbare woningcomplexen
De levering van elektriciteit en/of aardgas voor de verlichting en 
verwarming van gemeenschappelijke ruimten en voorzieningen van 
een appartementengebouw, zoals galerijen, liften en trappenhuizen 
gebeurt via een aansluiting aan de verbruiker. Het appartementen-
complex kan op grond van de Wet waardering onroerende zaken 
(Wet WOZ) als geheel een gebouwd eigendom vormen. Het maakt 
in dat geval niet uit dat de Wet WOZ de zelfstandig te gebruiken 
gedeelten – de afzonderlijke appartementen – afsplitst. Het 
appartementengebouw kan voor de niet-afgesplitste gedeelten 
aan te merken zijn als een onroerende zaak. De vermindering van 
belasting per elektriciteitsaansluiting kan uitsluitend worden 
toegepast voor een onroerende zaak met een verblijfsfunctie. 

Welke gegevens moet u verstrekken?
U moet in uw verzoek het volgende aangeven:

 – het aantal appartementen 
 – de oppervlakte per appartement 
 – een beschrijving van de algemene (verblijfs)ruimten met de 

bijbehorende oppervlakte. 

U moet een plattegrond of bouwtekening van het complex kunnen 
laten zien waarop de beschreven ruimten zijn aangegeven.

Stukken die u moet meesturen
De teruggaaf verlenen wij alleen als u van de volgende stukken 
een kopie meestuurt.

 – eindfactuur van de energieleverancier 
Dit geldt voor zowel elektriciteit als voor aardgas. 

 – beschikkingen voor onroerende zaken in het kader van 
de Wet waardering onroerende zaken voor de door u 
gevraagde verbruiksperiode

https://www.eancodeboek.nl
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