WKK VERKLARING 2018
VERKLARING AARDGASVERBRUIK WKK INSTALLATIES.
Met deze verklaring geeft u aan of er op de onderstaande aansluiting in 2018 aardgas verbruikt zal worden
voor vrijgestelde doeleinden als bedoeld in artikel 64, Lid 1 van de Wet belastingen op milieugrondslag.

Leverancier

OMV Gas Marketing Trading & Finance B.V.
Prof. W.H. Keesomlaan 1, 1183DJ Amstelveen

Bedrijfsgegevens afnemer/verbruiker
Bedrijfsnaam:
…………………………………………………………………………………
Adres:
…………………………………………………………………………………
Postcode, plaats:
…………………………………………………………………………………
KvK nummer:
…………………………………………………………………………………
BTW nummer:
…………………………………………………………………………………
Gegevens aansluiting
Adres van de aansluiting:
Postcode, plaats:
EAN-code *:

…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………

* Dit betreft de aansluiting waarvoor deze verklaring wordt ingevuld. Indien meerdere aansluitingen op het adres aanwezig
zijn waar afnemer ook daadwerkelijk gebruik van maakt, dient voor iedere aansluiting een aparte verklaring te worden
ingevuld. Indien u op meerdere adressen een dergelijke aansluiting heeft, dient u voor ieder adres een aparte verklaring in
te vullen.

Om in aanmerking te komen voor vrijstelling van energiebelasting en opslag duurzame energie verklaart
ondergetekende voor eigen rekening en risico dat:
▬ OMV Gas, Marketing, Trading & Finance B.V. (Hierna “OMV”), de leverancier is voor het gas afgenomen op
bovengenoemde aansluiting (de leverancier); en
▬ In deze verklaring een waarheidsgetrouwe weerspiegeling van de specifieke situatie te hebben afgegeven.
▬ Het aardgas van bovengenoemde aansluiting in 2018 geheel of gedeeltelijk gebruikt zal worden in een
achter de aansluiting opgestelde (CV) ketel(huis) alsmede in een installatie voor warmtekrachtkoppeling
(hierna WKK-installatie);
▬ De WKK-installatie(s) op het leveringsadres dienen te voldoen aan de volgende eisen
o de WKK-installatie heeft een elektrisch rendement van minimaal 30%, gebaseerd op de calorische
onderwaarde van gas. Op verzoek van de Belastingdienst of OMV dient u dit te kunnen aantonen
overeenkomst de vastgestelde methodiek;
o de WKK-installatie heeft een elektrisch vermogen van minimaal 60 kW;
o 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;
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▬ wijzigingen in de situatie die van invloed zijn op de toepassing van deze verklaring worden onmiddellijk
schriftelijk gemeld aan OMV;
▬ zijn administratie zodanig is ingericht dat daarin op overzichtelijke wijze de gegevens zijn opgenomen
omtrent alle voor de vrijstelling van belang zijnde bedrijfshandelingen;
▬ ter vaststelling van de hoeveelheid gas waarop de vrijstelling ziet, deze hoeveelheid wordt gemeten met
behulp van gevalideerde meters indien het geleverde gas mede wordt betrokken voor andere doeleinden
dan het gebruik waarop deze verklaring ziet (zoals gebruik in hulpketels, gebruik ten behoeve van bijstook
of gebruik voor de instandhouding van vermogen om elektriciteit te produceren).
Ondergetekende verklaart: (één optie mogelijk)
Als bedoeld in Artikel 64 Lid 1 van de Wet belastingen op Milieugrondslag.





100% van het te verbruiken aardgas op de bovengenoemde aansluiting uitsluitend zal worden verbruikt
voor vrijgestelde doeleinden.
Er is een telemetrische tussenmeter aanwezig welke uitsluitend het gasverbruik meet wat verbruikt
wordt voor vrijgestelde doeleinden. Deze wordt uitgelezen door een door u gekozen erkende
meetverantwoordelijke partij welke de gegevens maandelijks ter beschikking stelt aan OMV. Dient u het
verbruik zelf uit te lezen dan kunt u deze opgeven middels de Maandopgave WKK Gas verbruik.
(Let op! Dit dient u zelf met de meetverantwoordelijke partij te verzorgen)
Een gedeelte van het aardgas wordt verbruikt voor vrijgestelde doeleinden.
Specificeer onderstaand de te verwachten procentuele verhouding voor 2018 van het aardgasverbruik
op de bovenstaande aansluiting dat is vrijgesteld:
……………% Vrijgesteld ……………% Niet vrijgesteld
Let op: de percentages moeten samen opgeteld op 100% uitkomen.

Na controle door OMV van deze ingediende verklaring, met inachtneming van het bepaalde daarin, stelt OMV vast of
volgens haar voldaan is aan de eisen om in aanmerking te komen voor onderhavige verlaagde tarieven. Voorts keurt
OMV deze verklaring af indien afnemer niet tijdig de benodigde gegevens heeft aangeleverd. Indien OMV de
verklaring afkeurt zal OMV de verlaagde tarieven niet toepassen en zal afnemer de gefactureerde bedragen volledig
en zonder inhouding voldoen. Afnemer kan geen rechten ontlenen aan een goedkeuring van deze verklaring door
OMV.
OMV gebruikt de door de Belastingdienst (voor het kalenderjaar) gepubliceerde tarieven. Mocht achteraf blijken dat
de verlaagde tarieven ten onrechte zijn toegepast en de Belastingdienst ertoe overgaat om de te weinig afgedragen
energiebelasting en/of opslag duurzame energie en/of BTW bij OMV na te heffen, dan zal afnemer die nageheven
energiebelasting en/of opslag duurzame energie en/of BTW, verhoogd met (eventuele) heffingsrente en boete(s), op
eerste verzoek terstond aan OMV voldoen onderscheidenlijk vergoeden. Afnemer vrijwaart OMV voor alle schade die
OMV lijdt en/of kosten die OMV maakt in verband met het afgeven van een onjuiste verklaring.
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Indien OMV op grond van de vooraf verstrekte verklaring de vrijstelling heeft toegepast en na afloop van het
kalenderjaar waarvoor deze verklaring geldt, blijkt dat het vastgestelde werkelijke vrijgestelde verbruik lager is geweest
dan het in deze verklaring opgegeven vrijgestelde verbruik, is ten onrechte vrijstelling verleend ten belope van het
verschil tussen het werkelijke vrijgestelde verbruik en het in deze verklaring opgegeven vrijgestelde verbruik. In dat
geval dient ondergetekende dit binnen 1 kalendermaand na afloop van het kalenderjaar bij OMV te melden. OMV zal
dan alsnog de verschuldigde energiebelasting en/of opslag duurzame energie bij ondergetekende in rekening brengen.

Aldus naar waarheid ingevuld:
Plaats en datum:

…………………………………….....

……………………………………

Naam en functie gemachtigde:

………………………………………………………………………........…

Handtekening gemachtigde:

………………………………………………………………………........…

U kunt de volledig ingevulde verklaring retourneren naar OMV op de volgende wijze:
Per e-mail via
Per post naar
Per fax naar

: omv-gas-invoicing.NL@omv.com
: Professor W. H. Keesomlaan 1, 1183 DJ Amstelveen, Nederland
: +31 (0)20 280 7777
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