Verklaring aardgasverbruik tuinbouwdoeleinden
Met deze verklaring geeft u aan dat er op de onderstaande fysieke aansluiting verlaagde tarieven voor
omzetbelasting, energiebelasting en opslag duurzame energie in verband met gebruik van gas voor
tuinbouwdoeleinden als bedoeld in artikel 9 lid 2 sub a Wet op de Omzetbelasting 1968 en artikel 60 Wet
Belastingen op Milieugrondslag van toepassing dienen te zijn
Energiebedrijf (Gasleverancier van de onderstaande EAN- code)
Naam
: Total Gas & Power Nederland B.V. (hierna “TOTAL”)
Adres
: Prinses Beatrixlaan 5
Postcode, plaats
: 2595 AK Den Haag
Uw Gegevens
Bedrijfsnaam

: ………………………………………………………………………………..

Correspondentieadres

: ………………………………………………………………………………..

E-mail adres

: ………………………………………………………………………………..

Postcode, plaats

: ………………… , ………………………………………………………….

KvK nummer

: ………………………………………………………………………………...

Gegevens aansluiting
Leveringsadres

: ………………………………………………………………………………..

Postcode, plaats

: ………………… , ………………………………………………………….

EAN code
: ……………………………………………….............................................
(één EAN code per verklaring)
Indien u meerdere leveringsadressen heeft, dient u voor ieder leveringsadres een aparte verklaring in te
vullen.
__________________________________________________________________________________________
Ondergetekende verklaart:
1.

Als bedoeld in artikel 9 lid 2 sub a Wet op de Omzetbelasting 1968 en artikel 60 Wet Belastingen op
Milieugrondslag geheel of gedeeltelijk zijn gas verbruikt voor tuinbouwdoeleinden.



Het aardgas op bovengenoemde fysieke locatie wordt gebruikt voor verwarming ter bevordering van het
groeiproces van tuinbouwproducten zoals bedoeld in Tabel I, post a 32 Wet op de Omzetbelasting
1968; en
wijzigingen in de situatie die van invloed zijn op de toepassing van de verlaagde tarieven onmiddellijk
worden gemeld aan TOTAL.



2.

Er bevinden zich op het aansluitadres één of meerdere woonhuizen zonder afzonderlijke meter? (Per
3
woonhuis wordt 5.000 m (n; 35,17) als privé gebruik aangemerkt, waarvoor geen verlaagde

tarieven van toepassing zijn)



Postadres:
Website:

Nee
Ja, het aantal woonhuizen achter de bovenstaande fysieke aansluiting is ………..
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3.

Van het afgenomen gas, exclusief het gas dat gebruikt wordt in woonhuizen zonder afzonderlijke meter,
zal:
……%* zal worden gebruikt voor tuinbouwdoeleinden (de verwarming ter bevordering van het
groeiproces van tuinbouwproducten op zijn bedrijf.
……%* zal worden gebruikt voor andere zaken (bijvoorbeeld voor de verwarming van kantine, kantoor
handelsactiviteiten of nevenactiviteiten)

*Let op: de percentages moeten samen opgeteld op 100% uitkomen.
4.

Toekomstige ingangsdatum verklaring indien afwijkend van ontvangstdatum: ……………………

Verlaagd BTW tarief
Per 1 januari 2018 is het verlaagde btw-tarief van 6% voor de levering en het transport van aardgas aan land- en
tuinbouwers, dat gebruikt wordt voor de verwarming ter bevordering van het groeiproces van tuinbouwproducten,
afgeschaft. Met de doorvoering van deze wet brengen we 21% btw in rekening.
De verlaagde tarieven voor energiebelasting en Opslag Duurzame Energie voor tuinders blijven wel van kracht,
echter worden deze tarieven ook tegen 21% btw belast.

Mocht achteraf blijken dat de verlaagde tarieven ten onrechte zijn toegepast en de Belastingdienst ertoe overgaat
om de te weinig afgedragen energiebelasting bij TOTAL na te heffen, dan zal ondergetekende de nageheven
energiebelasting, verhoogd met (eventuele) heffingsrente en boete(s), op eerste verzoek aan TOTAL terstond
voldoen. Ondergetekende vrijwaart TOTAL voor alle schade die TOTAL lijdt en/of kosten die TOTAL maakt in
verband met het afgeven van een onjuiste verklaring.
__________________________________________________________________________________________
Aldus naar waarheid ingevuld:
Naam en Handtekening gemachtigde*

Plaats

Datum

...............................................................

…………………………………….

………………………

*Indien er sprake is van een machtiging voor het ondertekenen van deze verklaring dient u deze volmacht mee te
sturen met deze verklaring.

Het retourneren van deze verklaring
U kunt op de volgende wijze deze getekende verklaring naar TOTAL sturen:
Per e-mail via backoffice@totalgp.nl
Per post: postbus 91403, 2509 EA Den Haag
Wij zullen u ter bevestiging en bekrachtiging van de door u verstuurde verklaring een bevestigingse-mail sturen
naar het e-mail adres zoals gespecificeerd bij “uw gegevens”
Postadres:
Website:
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Toelichting bij de Verklaring aardgasverbruik tuinbouwdoeleinden
Geldig voor onbepaalde tijd
Indien u deze verklaring invult is deze geldig voor onbepaalde tijd, ingaand vanaf de ontvangstdatum bij TOTAL
tenzij u een datum in de toekomst aangeeft in de daarvoor bestemde regel. Indien er geen datum wordt ingevuld
gaat TOTAL er van uit dat uw verklaring per ontvangstdatum moet worden toegepast.
Dit houdt in dat u vanaf nu niet meer jaarlijks een verklaring hoeft in te dienen. Dit houdt tevens in dat u
wijzigingen in uw situatie zelf aan ons en aan uw netbeheerder moet doorgeven. Wijzigingen dient u 2 maanden
voor de ingang van de gewijzigde situatie aan ons door te geven. Indien u verzuimt wijzigingen (tijdig) door te
geven zijn wij genoodzaakt de onterecht door u ontvangen korting met u te verrekenen en/of de
boete/heffingsrente die de Belastingdienst aan ons oplegt aan u door te berekenen.

Algemeen
Ook kunnen tuinders, die aardgas gebruiken voor de verwarming ter bevordering van het groeiproces van
tuinbouwproducten, in aanmerking komen voor het (verlaagde) tarief van de energiebelasting (EB) voor de
glastuinbouw. Als tuinbouwproducten worden aangemerkt: groenten, fruit en sierteeltproducten.
Voorwaarden voor verlaagde energiebelastingstarieven voor de glastuinbouw
U komt in aanmerking voor het verlaagde energiebelastingstarieven als u het aardgas of de warmte gebruikt om
het groeiproces te bevorderen van tuinbouwproducten, zijnde groenten, fruit of sierteeltgewassen.
Uitzondering
Gas en warmte die niet voor de verwarming ter bevordering van het groeiproces van tuinbouwproducten wordt
gebruikt, maar bijvoorbeeld voor de verwarming van een kantine, kantoorruimte, handelsactiviteiten, woonhuis of
nevenactiviteiten vallen niet onder de verlaagde energiebelastingstarieven. Het percentage dat onder deze
activiteiten valt dient u aan te geven in de verklaring bij artikel 3.
Privégebruik
3
Het forfait van 5.000 m (n; 35,17) voor privégebruik is vastgelegd door de overheid. Indien achter de aansluiting
één of meerdere woonhuizen zitten en u geen aparte gasmeter heeft voor privégebruik, dan zal per aangesloten
3
woonhuis 5.000 m (n; 35,17) voor privégebruik worden aangemerkt en dus worden afgerekend tegen de
reguliere energiebelastingstarieven.
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Hulp bij het invullen van uw verklaring
Vul de verklaring leesbaar (bij voorkeur blauwe pen), naar waarheid en volledig in. Vul bij alle vragen een
antwoord in! Zonder volledig ingevulde verklaring kunnen wij de eventuele lagere tarieven niet doorvoeren in
onze facturering.
Fysieke aansluiting
Hier staat de aansluiting waarop de verklaring van toepassing is. Indien u meerdere aansluitingen heeft waarop
het verlaagd EB tarief van toepassing is, dient u voor iedere aansluiting een aparte verklaring in te leveren bij uw
energieleverancier.
Afzonderlijke aansluiting voor uw woonhuis
Indien zich op het aansluitadres geen woonhuizen bevinden of indien u een afzonderlijke aansluiting heeft voor
uw woonhuis dient u de eerste optie aan te kruisen. U kunt een afzonderlijke aansluiting herkennen als er een
aparte gasmeter aanwezig is en deze als een aparte aansluiting wordt gekenmerkt door de regionale
netbeheerder.
Indien u géén afzonderlijke aansluiting heeft voor uw woonhuis, dient u optie 2 aan te kruisen en dient u aan te
geven hoeveel woonhuizen er op de aansluiting zitten die is aangegeven onder de kop ‘fysieke locatie
aansluiting’ bovenaan uw tuinderverklaring.
Percentage verwarming voor bevorderen van het groeiproces
Bij artikel 3 van de verklaring vult u in welk procentuele deel van het gasverbruik op de desbetreffende
3
aansluiting, na aftrek van het forfaitair bepaalde privégebruik (per aangesloten woonhuis 5.000 m (n; 35,17)
aftrekken) u voor de verwarming van het groeiproces van tuinbouwproducten gebruikt en hoeveel procent u voor
andere zaken gebruikt. Bij elkaar opgeteld moet dit op 100% uitkomen.
Datum van ingang verklaring
Indien de verklaring niet direct van toepassing is maar op een bepaalde datum in de toekomst dan moet u deze
toekomstige datum hier vermelden. Vult u geen datum in dan gaat TOTAL ervan uit dat uw verklaring per
ontvangstdatum moet worden toegepast. Let op, deze verklaring kan niet met terugwerkende kracht worden
toegepast door de leverancier.
Inleveren van de verklaring
U vult per leveringsadres één verklaring in. De Uitvoeringsregeling belastingen op milieugrondslag schrijft voor
dat u de ingevulde en ondertekende verklaring zendt naar het energiebedrijf waarvan u het gas of warmte
afneemt. De verklaring is voor u van groot financieel belang. Het is aan te raden twee kopieën te maken van de
door u ingevulde verklaring, één voor uw eigen administratie en één voor eventueel andere doeleinden. Het
originele exemplaar verzendt u via de aangegeven mogelijkheden naar TOTAL.
Meer informatie
Wilt u meer weten over deze specifieke verklaring dan kunt u de brochure ‘Verklaring gebruik gas en warmte
voor tuinbouwdoeleinden’ opvragen bij Het LNV-Loket, telefoon 0800 - 22 333 22 of via www.minlnv.nl/loket
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