VERKLARING DOORLEVERING GAS
Toepassing vrijstelling energiebelasting en opslag duurzame energie in verband met doorlevering van

gas in de zin van artikel 50 lid 4 WBM.

Leverancier

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

Bedrijfsgegevens afnemer/verbruiker
Bedrijfsnaam:
…………………………………………………………………………………
Correspondentieadres:
…………………………………………………………………………………
E-mail adres:
…………………………………………………………………………………
Postcode, plaats:
…………………………………………………………………………………
KvK 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.

Volgens artikel 50, lid 4, van de Wet belastingen op milieugrondslag wordt de levering van elektriciteit of aardgas
niet als zodanig aangemerkt indien de afnemer de elektriciteit of het gas weer doorlevert aan een verbruiker. De
leverancier kan heffing en afdracht van energiebelasting achterwege laten ter zake van de levering van elektriciteit
en/of aardgas aan een organisatorische eenheid die zich bezighoudt met het leveren van elektriciteit en/of aardgas,
dan wel aan een verbruiker die op zijn beurt het geleverde elektriciteit en/of aardgas levert aan een verbruiker.
Afnemer verklaart dat:
▬

▬
▬

▬
▬
▬
▬

hij feitelijk gebruik maakt van bovengenoemde aansluiting(en) en dat hij een deel van de door de leverancier
geleverde elektriciteit en/of aardgas zelf gebruikt en voor een ander deel doorlevert aan andere verbruikers;
dan wel;
hij zich bezighoudt met het leveren van elektriciteit en/of aardgas;
hij ter zake van zijn eigen eventuele verbruik van elektriciteit en/of aardgas, zelf belastingplichtig is voor de
energiebelasting en correct en tijdig op aangifte de verschuldigde energiebelasting afdraagt aan de
Belastingdienst;
hij ter zake van het deel van het aardgas of de elektriciteit dat wordt doorgeleverd zelf belastingplichtig is
voor de energiebelasting en correct en tijdig op aangifte de verschuldigde energiebelasting afdraagt aan
de Belastingdienst;
met behulp van elektriciteit- en/of aardgasmeters de hoeveelheid elektriciteit en/of aardgas wordt gemeten
die wordt betrokken voor eigen gebruik
zijn administratie zodanig is ingericht dat daarin op overzichtelijke wijze de gegevens zijn opgenomen
omtrent alle voor de heffing van de energiebelasting van belang zijnde bedrijfshandelingen
wijzigingen in de situatie die van invloed zijn op de toepassing van de vrijstelling onmiddellijk worden
gemeld aan de leverancier.

OMV Gas Marketing Trading & Finance BV
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Aldus naar waarheid ingevuld:
Plaats en datum:

…………………………………….....

……………………………………

Naam en functie gemachtigde:

………………………………………………………………………........…

Handtekening gemachtigde:

………………………………………………………………………........…

U kunt de volledig ingevulde verklaring retourneren op de volgende wijze:
Per e-mail via : omv-gas-invoicing.NL@omv.com
Per post naar : Professor W. H. Keesomlaan 1, 1183 DJ Amstelveen, Nederland
Per fax naar
: +31 (0)20 280 7777
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Toelichting op werking van de verklaring
Deze verklaring geldt voor onbepaalde tijd of tot het moment waarop de afnemer de leverancier schriftelijk
informeert dat zijn situatie veranderd is. Wordt door de afnemer ten onrechte een verklaring of een onjuiste
verklaring ingeleverd, dan wel de afgegeven verklaring niet ingetrokken bij wijzigingen in de situatie die van invloed
zijn op de heffing van energiebelasting, dan kan de leverancier voor de gevolgen hiervan niet verantwoordelijk
worden gesteld. Mocht bij controles door de Belastingdienst of anderszins blijken, dat op basis van deze verklaring
door de leverancier ten onrechte geen energiebelasting is afgedragen aan de Belastingdienst, dan bestaat de
mogelijkheid dat de Belastingdienst, de door de leverancier te weinig afgedragen energiebelasting en ODE,
rechtstreeks naheft bij de afnemer.
Indien de Belastingdienst om welke reden dan ook bij leverancier naheft, dan zal de leverancier of haar
rechtsopvolger de te weinig in rekening gebrachte belasting inclusief eventuele boete en/of schade die de
leverancier ten gevolge hiervan lijdt of heeft geleden alsnog aan u in rekening brengen. U verklaart in dat geval dit
totale bedrag direct te betalen aan de leverancier. Daarom is het van belang dat wijzigingen in de situatie die van
invloed zijn op de belastingheffing, door de afnemer onmiddellijk aan de leverancier worden gemeld.
Ingangstijdstip verklaring
De door de afnemer verzochte toepassing van de ’vrijstelling’ wegens doorlevering, kan slechts worden toegepast
met ingang van de maand waarin de verklaring is ondertekend en gedagtekend. Het tijdig indienen van een
getekende verklaring, d.w.z. voorafgaand aan de levering, is belangrijk. Wil de verbruiker in aanmerking komen
voor de vrijstelling, dan dient de leverancier tijdig over een getekende verklaring te beschikken. Correcties achteraf
zijn derhalve niet mogelijk.
Aanvullende vereisten
De leverancier verzoekt als aanvullende bewijslast naast de verklaring, een kopie van het voorblad van het
aangifteformulier energiebelasting welke de afnemer dient in te vullen. Indien deze er niet is, volstaat een kopie
brief waarin de Belastingdienst de afnemer uitnodigt om dit aangifteformulier naar de toekomst toe in te vullen.
Eventuele aanvullende informatie kunt u vinden in het Handboek Milieubelastingen van de Belastingdienst:
https://download.belastingdienst.nl/belastingdienst/docs/handboek_milieubelast_2018_ml0301z81fd.pdf
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