MAANDELIJKSE OPGAAF WKK-VERBRUIK 2018
BEHORENDE BIJ VERKLARING AARDGASVERBRUIK WKK
INSTALLATIES.
Met deze verklaring geeft u maandelijks het vrij te stellen verbruik aan, welke is verbruikt in de WKKinstallatie. Deze verklaring is enkel te gebruiken bij gedeeltelijke vrijstelling indien een (telemetrische)
tussenmeter aanwezig is.

Leverancier

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

Bedrijfsgegevens afnemer/verbruiker
Bedrijfsnaam:
…………………………………………………………………………………
Adres:
…………………………………………………………………………………
Postcode, plaats:
…………………………………………………………………………………
KvK nummer:
…………………………………………………………………………………
BTW 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.

Ondergetekende verklaart:
Als bedoeld in Artikel 64 Lid 1 van de Wet belastingen op Milieugrondslag gedeeltelijk zijn gas verbruikt voor
vrijgestelde doeleinden. Het vrij te stellen WKK-verbruik afzonderlijk wordt bemeten en de 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.
VERBRUIKSMAAND

: …………….......................................... 2018

VERBRUIK

: ............................................................ Nm³ (n; 35.17)

Na afloop van iedere maand (uiterlijk op de 5e werkdag van de desbetreffende maand) zal Afnemer aan de
leverancier een Opgaaf verstrekken betrekking hebbende op de voorgaande verbruiksmaand, waarin de exacte
(geleverde en gemeten) hoeveelheden aardgas worden vermeld die voor de vrijstelling in aanmerking dienen te
komen (vrijgesteld verbruik).
Het niet tijdig ontvangen van deze maandelijkse opgaaf
berekening van energiebelasting
Indien door u niet tijdig een opgaaf van het vrij te stellen verbruik wordt aangeleverd, zal de leverancier
energiebelasting in rekening brengen over de totale hoeveelheid afgenomen aardgas op de genoemde aansluiting
Indien Afnemer na de 5e werkdag alsnog een opgaaf van zijn vrij te stellen verbruik indient over die voorbije
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verbruiksmaand of wanneer klant op een later tijdstip toch nog recht blijkt te hebben op een gedeeltelijke vrijstelling,
dan zal de leverancier geen correctie meer toepassen en dient afnemer zelf bij de Belastingdienst een verzoek te
doen om teruggaaf van teveel berekende energiebelasting.

Aldus naar waarheid ingevuld:
Plaats en datum:

…………………………………….....

……………………………………

Naam en functie gemachtigde:

………………………………………………………………………........…

Handtekening gemachtigde:

………………………………………………………………………........…

U kunt de volledig ingevulde verklaring retourneren naar OMV 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
Bewaar een kopie van de volledige ingevulde opgaaf ook in uw eigen administratie.
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