Laadpalen
VERKLARING LAADPALEN

Fiscale Regeling
Er bestaat, onder voorwaarden, vanaf 1 januari 2017 tijdelijk een verlaagd tarief in de eerste zone van de energiebelasting
(EB) en een nihiltarief in de opslag duurzame energie (ODE) voor elektriciteit die wordt geleverd aan een oplaadinstallatie
voor elektrische voertuigen met een zelfstandige aansluiting.
Als EB-tarief in de eerste zone (0 – 10.000 kWh) geldt het lagere EB-tarief van de tweede zone (10.001 – 50.000 kWh).
Door het nihiltarief in de ODE wordt geen ODE verschuldigd ongeacht de geleverde hoeveelheid elektriciteit.
Voor zowel de EB als de ODE is dit geregeld in de Wet tijdelijk verlaagd tarief laadpalen. Deze wet is geldig vanaf 1 januari
2017 tot en met 31 december 2020.
Door deze verklaring af te geven verzoekt u De Groene Stroomfabriek om de hierboven genoemde verlaagd tarief toe te
passen.

Voorwaarden & toelichting
▪

Deze verklaring is doorlopend geldig zo lang er geen relevante wijzigingen in de situatie optreden.

▪

Een volledig ingevuld en ondertekend exemplaar van deze verklaring dient door De Groene Stroomfabriek te zijn
ontvangen vóór aanvang van de levering door De Groene Stroomfabriek.

▪

In deze verklaring wordt ervan uitgegaan dat de klant zelf degene is die de elektriciteit gebruikt voor de exploitatie van
de oplaadinstallatie voor elektrische voertuigen. Mocht dit anders zijn, neemt u dan eerst contact op met De Groene
Stroomfabriek voordat u de verklaring invult.

▪

De klant dient:
▪
zijn administratie zodanig in te richten dat daarin op overzichtelijke wijze de gegevens zijn opgenomen omtrent
alle voor de onderhavige fiscale regeling van belang zijnde bedrijfshandelingen;
▪
alle informatie en wijzigingen in de situatie die van invloed zijn op de toepassing van de fiscale regeling
onmiddellijk schriftelijk te melden aan De Groene Stroomfabriek (bijvoorbeeld per e-mail); dit geldt onder
andere in het geval de klant op enig moment als een onderneming in moeilijkheden moet worden aangemerkt.

▪

De klant draagt verantwoordelijkheid voor de juistheid van de op en bij deze verklaring verstrekte gegevens en voor het
tijdig aan De Groene Stroomfabriek doorgeven van alle wijzigingen en informatie die in het kader van deze verklaring
relevant zijn. Het verstrekken van onjuiste gegevens en het niet tijdig doorgeven van wijzigingen en informatie kunnen
onder andere tot gevolg hebben dat de Belastingdienst EB, ODE en btw naheft en daarbij boetes en belastingrente in
rekening brengt. Alle gevolgen van het verstrekken van onjuiste gegevens en het niet tijdig doorgeven van wijzigingen
en informatie zijn volledig voor rekening van de klant.

▪

De elektriciteit mag uitsluitend ten behoeve van de oplaadinstallatie worden gebruikt.

▪

De oplaadinstallatie dient te beschikken over een zelfstandige aansluiting (met eigen EAN-code) op een distributienet.
v.201705

Paraaf van degene die ondertekent:
1

Voor oplaadinstallaties die via een andere aansluiting van elektriciteit worden voorzien, geldt de fiscale regeling dus
niet.

▪

Met een zelfstandige aansluiting wordt bedoeld een aansluiting die geen deel uitmaakt van de aansluiting van een meer
omvattende onroerende zaak en de oplaadinstallatie rechtstreeks met het distributienet verbindt. Een oplaadinstallatie
bestaat uit één oplaadpunt of meerdere bij elkaar gelegen oplaadpunten die door middel van dezelfde aansluiting met
het distributienet verbonden zijn.

▪

De fiscale regeling geldt voor oplaadinstallaties waar de elektriciteit wordt gebruikt om rechtstreeks elektrische
voertuigen op te laden.

▪

De fiscale regeling geldt NIET voor het opladen van elektrische voertuigen door batterijen te wisselen.

▪

De fiscale regeling mag niet worden toegepast als de klant een onderneming in moeilijkheden is.
In het Uitvoeringsbesluit belastingen op milieugrondslag wordt concreet aangegeven wat onder ondernemingen in
moeilijkheden moet worden verstaan, waarbij wordt aangesloten bij in de praktijk bestaande signalen dat het bedrijf in
moeilijkheden verkeert (het gaat om situaties waarin het bedrijf van de klant niet of niet langer levensvatbaar is).

Gegevens
Klant
Bedrijfsnaam
KvK-Nummer
Klantnummer
Contactpersoon
E-mailadres
Telefoonnummer
Adres
Postcode & plaats

Leverancier
Bedrijfsnaam
E-mailadres
Telefoonnummer
KvK-Nummer

De Groene Stroomfabriek
contact@degroenestroomfabriek.nl
088 105 11 33
62318381

Adres
Postcode & plaats
Btw-nummer
IBAN

Kerkenbos 1057b
6546BB Nijmegen
8547.64.598.B.01
NL02RABO0300899548

Ondergetekende verklaart het volgende: (kruis aan en vul in wat van toepassing is)
☐

De elektriciteit die via de onderhavige aansluiting wordt geleverd, wordt uitsluitend gebruikt in de hierna onder
"Locatie oplaadinstallatie" bedoelde oplaadinstallatie voor elektrische voertuigen.
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☐

De oplaadinstallatie maakt geen deel uit van een meer omvattende onroerende zaak.
De gewenste ingangsdatum is: ____ - ____ - ________ (vul datum in).

☐
Deze fiscale regeling mag niet eerder worden toegepast dan met ingang van de maand die volgt op de maand
waarin De Groene Stroomfabriek beschikt over een ingevulde en ondertekende verklaring.
☐

Klant is geen onderneming in moeilijkheden.

☐

Klant voldoet aan de voorwaarden voor toepassing van de fiscale regeling zoals hierboven beschreven onder
Voorwaarden & toelichting, is akkoord met deze voorwaarden, zal deze naleven en zal handhaving ervan
accepteren.

Gegevens oplaadinstallatie
Leveringsadres
Postcode & plaats
EAN-code aansluiting (elektra)*
*Let op: Indien u meerdere aansluitingen heeft waarvoor deze verklaring geldt, dan kunt u gebruik maken van de bijlage of
de gegevens over de aansluitingen aanleveren als bijlage in een Excelbestand.

Ondertekening
Ondergetekende verklaart tekeningsbevoegd namens de klant te zijn en deze verklaring met bijbehorende bijlage(n) volledig
en naar waarheid te hebben ingevuld en verstrekt. Als deze verklaring is ondertekend door een derde die door de klant is
gemachtigd, dient de terzake afgegeven machtiging als bijlage bij deze verklaring te worden verstrekt.
Voorletters &
achternaam
Functie
Plaats & datum
Aantal bijlagen
Handtekening
Zet a.u.b. ook uw paraaf onderaan iedere pagina van deze verklaring

Volmacht
Klant geeft tevens
andere
verklaring(en) af
aan De Groene
Stroomfabriek

☐ niet van toepassing
☐ de volmacht is als bijlage bijgevoegd
☐ nee
☐ ja, te weten:

Het toesturen van de ingevulde en ondertekende verklaring met bijlage(n) kan via contact@degroenestroomfabriek.nl.
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Bijlage
Leveringsadres

v.201705

Postcode

Plaats

EAN-code aansluiting
(elektra)
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