Instructie teruggaaf Energiebelasting voor bedrijven
Inleiding:
In bepaalde gevallen is het voor bedrijven mogelijk om teruggaaf te ontvangen van reeds
betaalde energiebelasting.
Zoals wellicht bekend wordt de energiebelasting door bedrijven betaald via de maandelijkse
nota die aan de energieleverancier wordt betaald. De energieleverancier doet hier dus een
voorheffing, die op hun beurt weer wordt doorbetaald aan de belastingdienst.
Energiebelasting wordt betaald naar gelang het aantal verbruikte kWh’s elektra en het aantal
m3’s gas. Er wordt een verdeling in staffels gemaakt, waarbij per staffel door de
belastingdienst aan het begin van elk jaar een tarief per eenheid wordt vastgesteld. Voor elke
hogere staffel wordt een lager tarief per eenheid gerekend door de belastingdienst. Daarbij
wordt de volgende indeling in staffels gemaakt:
Voor elektriciteit:
0 kWh
10.001 kWh 50.001 kWh -

10.000 kWh
50.000 kWh
en hoger

Voor gas:
0 m3
170.000 m3 1.000.000 m3 -

170.000 m3
1.000.000 m3
en hoger

Er zijn bepaalde vrijstellingen van energiebelastingen vastgesteld maar wij beperken ons hier
tot de mogelijkheid om energiebelasting terug te ontvangen vanwege meerdere aansluitingen
op één zelfde WOZ-locatie. Wat er dan namelijk veelal gebeurt is dat voor elke aansluiting de
dure eerste staffel ( en afhankelijk van gebruik ook de tweede staffel) wordt doorlopen,
terwijl die maar één keer hoeft te worden doorlopen omdat de aansluitingen bij dezelfde
WOZ-locatie behoren.
Savelab kan voor uw bedrijf bepalen of u recht heeft op teruggave van energiebelasting. Deze
bepaling is niet bindend en er kunnen ook geen rechten aan ontleend worden, omdat het
laatste woord altijd aan de belastingdienst is, nadat zij het dossier hebben behandeld. De
belastingdienst is de enige instantie die bindend kan bepalen of een teruggave wordt
verleend danwel wordt afgewezen.
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Wat kan Savelab hierbij voor u betekenen?
Het regelen van een teruggave Energiebelasting kan uw bedrijf veel geld opleveren. Het hele
proces is echter zeer arbeidsintensief en tijdrovend. Daarom heeft Savelab in 2018 besloten
om haar klanten hierin wel te begeleiden, maar niet het hele proces over te nemen.
Wij zullen u bij aanvang wel een inschatting geven van de kans op teruggave en de hoogte van
de teruggave. Daarna kunt u aan de hand van de hieronder te volgen instructie, zelf de
teruggave aanvragen bij de belastingdienst.
Wat heeft Savelab nodig om een inschatting te kunnen maken?
Ten eerste moeten wij weten of er zich meerdere aansluitingen elektra of gas binnen één
zelfde WOZ-locatie vallen. In praktijk betekent dit in eerste instantie of u meerdere elektraaansluitingen (elektra meters met een eigen unieke EAN-code) danwel meerdere gasaansluitingen (gasmeters met een eigen unieke EAN-code) binnen één en hetzelfde pand
heeft.
Voor dit pand dient het zo te zijn dat u maar één WOZ-beschikking van de gemeente
ontvangt. Zodra een pand bijvoorbeeld ooit kadastraal gesplitst is en er 2 WOZ-beschikkingen
worden verstuurd door de gemeente, dan is er geen recht op teruggave.
Ontvangt u echter maar één WOZ-beschikking voor een pand waarbinnen zich bijvoorbeeld 2
elektra-aansluitingen bevinden, dan is er mogelijk recht op teruggave.
Deze teruggave kan behoorlijk oplopen omdat u dit met een terugwerkende kracht van 5 jaar
mag aanvragen. Teruggaven kunnen daardoor oplopen tot soms meer dan € 10.000 per geval.
Om een eerste inschatting te kunnen maken hebben wij de volgende documenten nodig:
•
•
•

Energie-nota’s van het laatste jaar van de bedoelde aansluitingen
De meest recente WOZ-beschikking van de gemeente voor betreffende locatie
Het WOZ taxatierapport van betreffende locatie. Indien niet aanwezig, dan is deze
éénmalig gratis op te vragen bij de gemeente.

Na bestudering zullen wij u een realistische inschatting geven.
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Wat moet u doen als de inschatting van Savelab is dat u een teruggaaf kunt verwachten?
Nadat u van ons een positief advies heeft gekregen, kunt u bij de belastingdienst de aanvraag
tot teruggave doen. Als u één en dezelfde energieleverancier had op de betreffende
aansluitingen, dan kunt u de betreffende energieleverancier verzoeken om de teruggave voor
u te verzorgen. De leverancier is namelijk verplicht om te zorgen dat de belastingstaffels
correct worden doorlopen, maar vaak gebeurt dat niet.
Als u het zelf met de belastingdienst moet regelen, omdat u verschillende energieleveranciers
had op de betreffende aansluitingen dan moet u per aan te vragen jaar een setje documenten
aanleveren bij de belastingdienst. Voor elk aan te vragen jaar moet dit formulier worden
ingevuld:
https://download.belastingdienst.nl/belastingdienst/docs/verz_teruggaaf_energiebel_of_kole
nbel_2013_tm_2015_ml171z12fol.pdf voor de jaren 2013 tot 2016.
https://download.belastingdienst.nl/belastingdienst/docs/verz_teruggaaf_energiebel_of_kole
nbel_vanaf_2016_ml171z13fol.pdf vanaf het jaar 2016.
Daarnaast moet u per jaar de volgende documenten aanleveren:
•
•
•
•

Eindafrekeningen van de energieleverancier
WOZ-beschikking van de gemeente
WOZ-Taxatie
Tekening / situatieschets van de locatie

In principe hoeven tekeningen en taxatie maar éénmalig te worden aangeleverd, mits er niets
is veranderd gedurende de aangevraagde jaren.
Nadat u alle documenten heeft ingevuld en verzameld, kunt u alles ongefrankeerd versturen
naar:
Belastingdienst
Antwoordnummer 21190
6400 TC Heerlen
Voor eventuele tussentijdse vragen kunt u uiteraard altijd contact opnemen met uw
acoountmanager van Savelab.
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