VERKLARING METALLURGISCHE EN
MINERALOGISCHE PROCEDÉS
VRIJSTELLING AARDGAS VOOR GEBRUIK METALLURGISCHE EN
MINERALOGISCHE PROCEDÉS– 2019
Toepassing vrijstelling energiebelasting en opslag duurzame energie in verband met levering van gas voor
metallurgische- en mineralogische procedés zoals bedoeld in artikel 64 lid 3 WBM voor het kalenderjaar 2019.
Leverancier

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

Bedrijfsgegevens afnemer/verbruiker
Bedrijfsnaam:
…………………………………………………………………………………
Correspondentieadres:
…………………………………………………………………………………
E-mail adres:
…………………………………………………………………………………
Postcode, plaats:
…………………………………………………………………………………
KvK 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.

VRIJSTELLING METALLURGISCHE- EN MINERALOGISCHE PROCEDÉS
Ondergetekende verzoekt om een vrijstelling energiebelasting en opslag duurzame energie voor de levering van
gas voor: (kies een van onderstaande opties)

□ Metallurgische procedés

□ Mineralogische procedés

Om in aanmerking te komen voor vrijstelling van energiebelasting en opslag duurzame energie voor
metallurgische procedés, verklaart ondergetekende voor eigen rekening en risico dat:
▬

OMV Gas, Marketing, Trading & Finance B.V. (Hierna “OMV”), de leverancier is voor het gas afgenomen op
bovengenoemde aansluiting (de leverancier).

▬
▬

In deze verklaring een waarheidsgetrouwe weerspiegeling van de specifieke situatie te hebben afgegeven.
Kwalificerende procedés; sprake is van een van volgende metallurgische procedés: de vervaardiging van
metalen in primaire vorm, smeden, persen, stampen en profielwalsen van metaal en oppervlakte behandeling
bestaande uit (limitatief) harden of warmtebehandeling van metalen.
Toelichting: de opsomming van oppervlaktebehandelingen die onder het begrip metallurgisch procedé vallen,
is limitatief. Dat neemt overigens niet weg, dat de vrijstelling ook van toepassing kan zijn op oppervlakte
behandelingen die weliswaar niet onder het begrip metallurgisch procedé vallen, maar zijn aan te merken als
elektrolytische procedés. Dat is bijvoorbeeld het geval bij galvaniseren, anodiseren, verchromen, vernikkelen,
plateren en verzinken van metalen.
Kwalificerende type bedrijven; sprake is van een bedrijf die volgens de Standaard bedrijfsindeling van 21 juli
2008 van het Centraal Bureau voor de Statistiek behoren tot code 24 (vervaardiging van metalen in primaire
vorm) of code 25 (vervaardiging van producten van metaal (geen machines en apparaten).

▬
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▬
▬

▬

https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/methoden/classificaties/activiteiten/standaard-bedrijfsindeling--sbi-/sbi-2008-standaard-bedrijfsindeling2008
Toelichting: alleen de bedrijven die behoren tot de code 24 en 25 kunnen voor de vrijstelling metallurgische
procedés in aanmerking komen. Dit houdt in dat bedrijven die tot een andere code behoren – zoals
bijvoorbeeld code 29.1 (de vervaardiging van auto’s ) – niet voor de vrijstelling in aanmerking komen, ongeacht
of daarin al dan niet sprake is van metallurgische procedés. Binnen de bedrijven die onder code 24 of 25
vallen, geldt de vrijstelling alleen voor de opgesomde processen die worden aangemerkt als metallurgische
procedés.
Zijn administratie zodanig is ingericht dat daarin op overzichtelijke wijze de gegevens zijn opgenomen omtrent
alle voor de vrijstelling van belang zijnde bedrijfshandelingen.
Ter vaststelling van de hoeveelheid gas waarop de vrijstelling ziet, deze hoeveelheid wordt gemeten met
behulp van daartoe gevalideerde meters indien het geleverde gas mede wordt betrokken voor andere
doeleinden dan het gebruik waarop deze verklaring ziet.
wijzigingen in de situatie die van invloed zijn op de toepassing van de vrijstelling onmiddellijk schriftelijk worden
gemeld aan OMV.

Om in aanmerking te komen voor vrijstelling van energiebelasting en opslag duurzame energie voor
mineralogische procedés, verklaart ondergetekende voor eigen rekening en risico dat:
▬

OMV Gas, Marketing, Trading & Finance B.V. (Hierna “OMV”), de leverancier is voor het gas afgenomen op
bovengenoemde aansluiting (de leverancier).

▬ In deze verklaring een waarheidsgetrouwe weerspiegeling van de specifieke situatie te hebben afgegeven.
▬ Kwalificerende procedés; sprake is van o.a. een van volgende mineralogische procedés: de vervaardiging
van overige nietmetaalhoudende minerale producten zoals vervaardiging van glas en glaswerk, vervaardigen
van keramische producten, vervaardiging van cement, kalk of gips, de vervaardiging van kalkzandsteen of
cellenbeton en de vervaardiging van steenwol
▬ Kwalificerende type bedrijven; sprake is van een bedrijf die volgens de Standaard bedrijfsindeling van 21 juli
2008 van het Centraal Bureau voor de Statistiek behoren tot code 23 (vervaardigen van overige nietmetaalhoudende minerale producten)
https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/methoden/classificaties/activiteiten/standaard-bedrijfsindeling--sbi-/sbi-2008-standaard-bedrijfsindeling2008
▬ Toelichting: alleen de bedrijven die behoren tot de code 23 kunnen voor de vrijstelling metallurgische procedés
in aanmerking komen. Dit houdt in dat bedrijven die tot een andere code behoren niet voor de vrijstelling in
aanmerking komen, ongeacht of daarin al dan niet sprake is van mineralogische procedés. Binnen de
bedrijven die onder code 23 vallen, geldt de vrijstelling alleen voor de opgesomde processen die worden
aangemerkt als mineralogische procedés.
▬ Zijn administratie zodanig is ingericht dat daarin op overzichtelijke wijze de gegevens zijn opgenomen omtrent
alle voor de vrijstelling van belang zijnde bedrijfshandelingen.
▬ Ter vaststelling van de hoeveelheid gas waarop de vrijstelling ziet, deze hoeveelheid wordt gemeten met
behulp van daartoe gevalideerde meters indien het geleverde gas mede wordt betrokken voor andere
doeleinden dan het gebruik waarop deze verklaring ziet.
▬

wijzigingen in de situatie die van invloed zijn op de toepassing van de vrijstelling onmiddellijk schriftelijk worden
gemeld aan OMV.

De vrijstelling ziet alleen op de het directe verbruik van aardgas voor metallurgische- en mineralogische procedés.
Het aardgasverbruik voor objecten, die geen directe relatie hebben met genoemde procedés, zoals bijvoorbeeld
kantoorgebouwen en magazijnen, valt niet onder deze vrijstelling.

OMV Gas Marketing Trading & Finance BV
geregistreerd in het handelsregister van Nederland onder KvK nr. 67444733; BTW nr. NL856994807B01; Professor W. H. Keesomlaan 1,
1183 DJ Amstelveen, Nederland.
www.omv-gas.com

Percentage van het totaal betrokken gas dat vrijgesteld moet worden van energiebelasting en
opslag duurzame energie in het kalenderjaar 2019*1: …………%
*1) Toelichting vrijgesteld/belast verbruik
Naast vrijgesteld verbruik kan tevens sprake zijn van belast verbruik. OMV zal energiebelasting en opslag duurzame energie in
rekening brengen over het (geschatte) belaste verbruik (= 100% minus het opgegeven vrijstelling %).
Een 100% vrijstelling is slechts mogelijk indien afnemer nog andere separate aansluitingen heeft voor het aardgas verbruik voor
objecten, die geen directe relatie hebben met genoemde procedés, zoals bijvoorbeeld kantoorgebouwen en magazijnen. Indien
afnemer slechts beschikking heeft over 1 aardgas aansluiting waaruit zowel verbruik plaatsvindt voor “vrijgestelde” doeleinden als
ook voor overige doeleinden, dan dient u een % van de totaal af te nemen aardgas te vermelden dat vrijgesteld moet worden.
Definitieve opgave vrijgesteld verbruik
Om de definitieve juiste tariefstelling te kunnen hanteren, bent u verplicht om binnen één kalendermaand na afloop van elk
kalenderjaar waarvoor deze verklaring wordt toegepast de werkelijke gemeten hoeveelheden aardgas, die in het betreffende
kalenderjaar vrijgesteld zijn verbruikt, aan OMV door te geven. Deze gegevens worden dan vergeleken
met het door u geschatte percentage aan vrijgesteld verbruik zoals u hierboven heeft ingevuld. U ontvangt daarna een verrekening
met daarop gedetaileerd hoeveel energiebelasting en/of opslag duurzame energie u moet bijbetalen danwel terugkrijgt.

Na controle door OMV van deze ingediende verklaring, met in achtneming van het bepaalde daarin, stelt OMV vast of
volgens haar voldaan is aan de eisen om in aanmerking te komen voor onderhavige vrijstelling. Indien afnemer niet
tijdig de benodigde gegevens heeft aangeleverd, keurt OMV deze verklaring af. Indien OMV de verklaring afkeurt, zal
OMV de vrijstelling niet toepassen en zal afnemer de gefactureerde bedragen volledig en zonder inhouding voldoen.
Afnemer kan geen rechten ontlenen aan een goedkeuring van deze verklaring door OMV.
OMV gebruikt de door de Belastingdienst (voor het kalenderjaar) gepubliceerde tarieven. Mocht achteraf blijken dat de
vrijstelling ten onrechte is toegepast en de Belastingdienst ertoe overgaat om de te weinig afgedragen energiebelasting
en/of opslag duurzame energie bij OMV na te heffen, dan zal ondergetekende de nageheven energiebelasting en/of
opslag duurzame energie, inclusief (eventuele) heffingsrente en boete(s), op eerste verzoek terstond aan OMV
voldoen onderscheidenlijk vergoeden. Ondergetekende vrijwaart OMV voor alle schade die OMV lijdt en/of kosten die
OMV maakt in verband met het afgeven van een onjuiste verklaring.
Indien OMV op grond van de vooraf verstrekte verklaring de vrijstelling heeft toegepast en na afloop van het
kalenderjaar waarvoor deze verklaring geldt, blijkt dat het vastgestelde werkelijke vrijgestelde verbruik lager is geweest
dan het in deze verklaring opgegeven vrijgestelde verbruik, is ten onrechte vrijstelling verleend ten belope van het
verschil tussen het werkelijke vrijgestelde verbruik en het in deze verklaring opgegeven vrijgestelde verbruik. In dat
geval, dan dient ondergetekende dit binnen 1 kalendermaand na afloop van het kalenderjaar bij OMV te melden. OMV
zal dan alsnog de verschuldigde energiebelasting en/of opslag duurzame energie bij ondergetekende in rekening
brengen.

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
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