Varkensbedrijven met een elektriciteitsaansluiting per
bedrijfslocatie betalen vaak 300 tot bijna 2.000 euro te
veel aan energiebelasting. Dat signaleert Harry Hesen
van advies- en accountantsbureau Accon Avm. “Bedrijven
zijn er vaak niet van op de hoogte dat zij in aanmerking
komen voor teruggaaf van energiebelasting bij twee of
meerdere elektriciteitsaansluitingen.”

“T

wee of meer elektriciteitsaanslui
tingen zien we vaak bij bedrijven
die gefaseerd zijn gegroeid door
het bijkopen van een buurbedrijf,
bedrijfsuitbreiding of andere bijzondere
redenen, waarbij de reeds aanwezige
tweede elektriciteitsaansluiting wordt
gehandhaafd of er juist een extra elek
triciteitsaansluiting wordt gerealiseerd”,
verteltagrarisch adviseur Harry Hesen.
Minder vaak hebben bedrijven meerdere
gasaansluitingen, maar ook dan is terug
gaaf van energiebelasting mogelijk.

Vaststellen energiebelasting
Voor het vaststellen van de energiebelas
ting worden per aansluiting staffels door
lopen die bepalend zijn voor het te betalen
bedrag. In staffel 1 van 10.000 kWh betaalt
de ondernemer voor 2013 € 0,1165, in
staffel 2 van 40.000 kWh betaalt hij voor
2013 € 0,0424, in staffel 3 (tot 10.000.000
kWh) betaalt hij € 0,0113.
Als in een bedrijf voor beide aansluitin
gen staffel 1 en 2 wordt doorlopen, betaalt
een ondernemer € 1.977 per jaar te veel,
aldus Hesen.

Correctie

Teruggaaf energiebelasting
Varkenshouders kunnen in aanmerking komen voor teruggaaf van energie
belasting.

Er kan met maximaal vijf jaar terugwer
kende kracht een correctie van te veel
betaalde energiebelasting plaatsvinden,
stelt Hesen. Bedrijven die de afgenomen
stroom van twee aansluitingen van
dezelfde energieleverancier betrekken,
kunnen dit voor het lopende jaar en de
toekomst direct laten regelen bij deze
energieleverancier. Heeft een onder
nemer twee verschillende energie
leveranciers, dan kan dit niet anders dan
door het jaarlijks indienen van een ver
zoek om teruggaaf van energiebelasting
bij de Belastingdienst.
De belangrijkste voorwaarde voor het
terugvragen van energiebelasting is
dat de gebouwen waarin de energie
aansluitingen zich bevinden, op één
WOZ-aanslag zijn vermeld. <
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betaal niet te veel
energiebelasting

