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Zon op Alphen aan den Rijn Coóperatie UA
F. Schelleman
Grashof 72
2403 VJ Alphen aan den Rijn

Betreft: Aanwijzing voor het verlaagde tarief energiebelasting

Geachte heer Schelleman,

U hebt verzocht om een aanwijzing van de Belastingdienst voor toepassing van het
verlaagd tarief energiebelasting voor de leden van Zon op Alphen aan den Rijn
Coóperatie UA.

De aanwijzing heeft betrekking op:

Naam: Zon op Alphen aan den Rijn Coóperatie UA
KVK nummer: 72774342
BSN: 8589.92.565
Vestiqinqsplaats: Alphen aan den Rijn

Het adres van de productielocatie is: Distributieweg 70,2404 CK te Alphen aan
den Rijn.

De EAN code van de productie-installatie is: 871690930000674907

Het betreft de hernieuwbare energiebron: PV (zonnepanelen)

Het postcodegebied waarin de verbinding onderscheidenlijk verbindingen, bedoeld
in artikel 59a, tweede lid, onderdeel d van de Wet belastingen op m ilieug rondslag,
van deze productie-installatie of -installaties zich bevindt isi 2402 en de volgende
postcodegebieden: 2401 2403 2404 2406 2487 246I

wettelijke basis
De aanwijzing is gebaseerd op artikel 59a, derde lid van de Wet belastingen op
milieugrondslag en artikel 19a van de U itvoerin gsregeling belastingen op
m ilieug ro n dsla g.

Volledig heidshalve merk ik op dat lndien blijkt dat feiten en/of omstandigheden
afwijken van de informatie die u mij in uw verzoek heeft verstrekt u gehouden
bent mij daarover te informeren.
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Beslissing
Op basis van de door u verstrekte informatie kom ik aan uw verzoek tegemoet.
Ik wijs de coóperatieve vereniging aan met ingang van: 28 mei 2019.
Aan deze aanwijzing zijn de hierna te noemen vooTwaaTden verbonden.

Voorwaarden
Deze aanwijzing geldt onder de voorwaarde dat u de bepalingen van de Wet
belastingen op m ilieug rondslag, de Uitvoeringsregeling belastingen op
milieug rondslag, het uitvoeringsbesluit belastingen op milieugrondslag, maar ook
de eventuele nadere voorwaarden die zijn gesteld door de Inspecteur in acht
neemt.

Belangrijk voor u zijn vooral de voorwaarden die worden genoemd in artikel 19b
van de Uitvoeringsregeling belastingen op m ilieug rondslag, welke ik hierna voor de
volledigheid vermeld. Artikel 19b van de Uitvoeringsregeling belastingen op
m ilieugrondslag luidt als volgt:

1. De coóperatie die is aangewezen als bedoeld in aftikel 59a, eerste lid, van de
wet, verstrekt een afschrift van de desbetreffende beschikking van de inspecteur
aan ieder met wie zij een overeenkomst sluit als bedoeld in artikel 59a, eerste lid,
van de wet.
2. Indien een aangewezen coóperatie als bedoeld in artikel 59a, eerste lid, van de
wet niet of niet langer voldoet aan de voorwaarden voor aanwijzing, doet zij
daarvan onverwijld schriftelijk mededeling aan de inspecteur en aan ieder met wie
zij een overeenkomst heeft als bedoeld in artikel 59a, eerste lid, van de wet.
3. In geval van intrekking van de aanwijzing door de inspecteur als bedoeld in
artikel 19a, negende lid, doet de coóperatie daarvan onverwijld schriftelijk
mededeling aan ieder aan wie zij ingevolge het eerste lid een afschrift van de
beschikking inhoudende de aanwijzing heeft verstrekt. Daarbij verstrekt zij een
afschrift van de beschikking waaTmee de aanwijzing door de inspecteur wordt
ingetrokken.
4. De coóperatie die is aangewezen als bedoeld in artikel 59a, eerste lid, van de
wet, richt haar administratie zodanig in, dat daarin op overzichtelijke wijze alle
gegevens zijn opgenomen die voor de verlaging, bedoeld in artikel 59a, eerste lid
van de wet, van belang kunnen zijn.
5. De coóperatie rekent de elektriciteit, bedoeld in artikel 59a van de wet, die zij in
een door haar vast te stellen periode van twaalf kalendermaanden heeft
opgewekt/ na afloop van die periode met inachtneming van artikel 21b, tweede lid,
van het besluit, toe aan haar leden op basis van een vooraf geregelde
verdeelsleutel.
6. De coóperatie verstrekt aan degene die de levering, bedoeld in artikel 59a,
eerste Iid, van de wet, verricht, een opgaaf van de hoeveelheden elektriciteit die
door de coóperatie zijn toegerekend aan de leden van de coóperatie die
elektriciteit afnemen van die leverancier. De opgaaf vermeldt de productieperiode
waarop zij betrekking heeft, en wordt gespecificeerd per lid en per aansluiting,
onder vermelding van EAN-code en postcode van iedere aansluiting.
7. De coóperatie vermeldt bíj de opgaat bedoeld in het zesde lid, of de garanties
van oorsprong, bedoeld in artikel 21b, tweede lid, van het besluit, zijn geboekt op
een eindverbruikersrekening van de coóperatie zelf, dan wel op een
ha ndelsaccou nt.
B. De coóperatie verstrekt tezamen met de opgaaf, bedoeld in het zesde lid, de
verklaring, bedoeld in artikel 21b, derde lid, onderdeel b, van het besluit. Hierin
verklaart de coóperatie dat wordt voldaan aan de voorwaarden en beperkingen,
bedoeld in artikel 59a, tweede lid, onderdelen a, b, c en e, van de wet en artikel
21b, tweede lid, van het besluit, dan wel, indien het een vereniging van eigenaars
betreft, dat wordt voldaan aan de voorwaarden en beperkingen, bedoeld in artikel
59a, tweede lid, onderdelen a, b, c en e, en artikel 59b, onderdeel b, van de wet
en artikel 21b, tweede lid, van het besluit.
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Mogelijkheid tot bezwaar
Deze brief is een voor bezwaar vatbare beschikking. Als u het niet eens bent met
deze beschikking, moet u binnen zes weken na de dag volgend op de dagtekening
ervan een bezwaarschrift sturen naaT het postadres dat in het briefhoofd staat
vermeld. Een bezwaarschrift wordt als tijdig beschouwd als het binnen de gestelde
termijn is ontvangen. Bij verzending per post is een bezwaarschrift tijdig ingediend
als het voor het einde van de termijn ter post is bezorgd en niet later dan een
week na afloop van de termijn is ontvangen.

Hoogachtend,

Belastingen op m ilieug rondslag
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