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Toelichting eerste factuur leveringsjaar 2021

Geachte relatie,
In deze brief geven wij u een korte toelichting op uw eerste factuur van het leveringsjaar 2021.
Toelichting op de factuur van uw kleinverbruik aansluiting(en)
U ontvangt periodiek een factuur met een voorschotbedrag voor uw kleinverbruik aansluiting(en). Uw
voorschotbedrag is opgebouwd uit verschillende componenten: de levering van elektriciteit en/of gas,
netwerkkosten, energiebelasting (inclusief heffingskorting indien van toepassing), opslag duurzame energieen klimaattransitie en BTW. Het gedeelte met betrekking tot de levering van elektriciteit en/of gas is
gebaseerd op het bij ons laatst afgerekende verbruik of op uw gecontracteerde jaarvolume.
Toelichting op de factuur van uw grootverbruik aansluiting(en)
Voor uw grootverbruik aansluiting(en) ontvangt u iedere maand een factuur over de afgelopen
leveringsmaand. De gefactureerde volumes zijn gebaseerd op (voorlopige) meetgegevens of op
contractwaarden. Indien uw factuur gebaseerd is op contractwaarden, dan hadden wij op het moment van
facturatie de meetgegevens nog niet (volledig) ontvangen.
EnVoicing: digitale facturatie
In ons streven naar duurzaamheid moedigen wij digitale facturatie aan. Met EnVoicing ontvangt u onze
facturen (pdf, xml of UBL) per e-mail en worden alle facturen online gearchiveerd in mijnENGIE. Wilt u onze
facturen voortaan digitaal ontvangen? Stuur dan een e-mail met onderwerp envoicing, waarin u uw
debiteurnummer en keuze (pdf, xml of UBL) aangeeft naar service.zakelijk@engie.com.
Toelichting op de energiebelasting en heffingen
De tarieven voor de energiebelasting en heffingen zijn door de overheid bijgesteld. In de bijgevoegde folder
leest u de verschillen ten opzichte van 2020 en een aantal veelgestelde vragen. Op
engie.nl/zakelijk/klantenservice/factuur vindt u de digitale versie van deze folder.
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Heeft u vragen?
Als u vragen heeft of meer informatie wilt, kunt u tijdens kantoortijden bellen met onze afdeling Customer
Service & Support op telefoonnummer 0900 567 0 567 (lokaal tarief), of stuur een e-mail naar
service.zakelijk@engie.com.

Met vriendelijke groet,

Menke Ubbens
Directeur Marketing & Sales B2B

Bijlage: Energiebelasting en Opslag Duurzame Energie- en Klimaattransitie in 2021 (folder)

Energiebelasting (EB) en
Opslag Duurzame Energie- en
Klimaattransitie (ODE) in 2021

Belastingplan 2021
De eerste kamer heeft het belastingplan voor het jaar 2021 aangenomen. De voorgestelde
maatregelen voor onder andere de energiebelasting (EB) en de opslag duurzame energieen klimaattransitie (ODE) zijn hiermee definitief. De EB en ODE brengen we via de
energiefactuur aan onze klanten in rekening (en dragen we af aan de Belastingdienst),
en wijzigingen hierin kunnen impact hebben op onze processen en op de hoogte van
onze facturen.

De meest relevante wijzigingen voor 2021
•

EB en ODE tarieven voor gas tot 170.000 m3 stijgen, met gezamenlijk zo´n 2,3 ct per m3
(exclusief btw).

•

De vermindering energiebelasting (heffingskorting) stijgt met € 25,94 naar € 461,62
(exclusief btw).

•

De overige EB en ODE tarieven wijzigen/stijgen licht maar niet noemenswaardig.

•

Het verlaagd tarief voor laadpalen met een zelfstandige aansluiting wordt verlengd
t/m 2022

•

Voor installaties voor walstroom (laadpalen voor de scheepvaart) zal in de loop van 2021
een verlaagd EB tarief en vrijstelling ODE worden geïntroduceerd. De ingangsdatum is nog
niet bekend.

•

De postcoderoosregeling zal per 1 april 2021 worden afgeschaft en wordt vervangen door
een subsidieregeling. De regeling blijft voor bestaande projecten nog wel maximaal 15 jaar
van kracht.

Voor een gemiddelde consument met een jaarverbruik van 3000 kWh en 1200 m3
betekenen de tariefswijzigingen in 2021 een stijging van rond de € 30 (inclusief btw) per
jaar. Omdat de belastingvermindering met ongeveer hetzelfde bedrag stijgt, zal er per saldo
nauwelijks impact zijn. Voor klanten die relatief veel gas verbruiken, zal er wel sprake zijn
van een stijging.

Elektriciteit
2021

2020

EB

Jaarverbruik (kWh)
0 – 10.000

€ 0,09428

€ 0,09770

EB

10.000 – 50.000

€ 0,05164

€ 0,05083

EB

50.000 – 10.000.000

€ 0,01375

€ 0,01353

EB

			 >10.000.000 (niet-zakelijk)

€ 0,00113

€ 0,00111

EB

			 >10.000.000 (zakelijk)

€ 0,00056

€ 0,00055

EB

Tarief openbare laadpalen 1e schijf

€ 0,05164

€ 0,05083

EB

Tarief installatie voor walstroom*

€ 0,00050

EB

Korting postcoderoosregeling 1e schijf

- € 0,09428

- € 0,09770

EB

vermindering energiebelasting (verblijfsfunctie)

- € 461,62

- € 435,68

ODE

0 – 10.000

€ 0,0300

€ 0,0273

ODE

10.000 – 50.000

€ 0,0411

€ 0,0375

ODE

50.000 – 10.000.000

€ 0,0225

€ 0,0205

ODE

			 >10.000.000 (niet-zakelijk)

€ 0,0004

€ 0,000400

ODE

			 >10.000.000 (zakelijk)

€ 0,0004

€ 0,000400

Jaarverbruik (m3)

2021

2020

€ 0,34856

€ 0,33307

Gas
EB

0 – 170.000

EB

170.000 – 1.000.000

€ 0,06547

€ 0,06444

EB

1.000.000 – 10.000.000

€ 0,02386

€ 0,02348

EB

			 >10.000.000

€ 0,01281

€ 0,01261

EB

Gasverbruik t.b.v. blokverwarming

€ 0,34856

€ 0,33307

EB

Gasverbruik t.b.v. CNG-vulstation

€ 0,16982

€ 0,16715

€ 0,0851

€ 0,0775

ODE

0 – 170.000

ODE

170.000 – 1.000.000

€ 0,0235

€ 0,0214

ODE

1.000.000 – 10.000.000

€ 0,0232

€ 0,0212

ODE

			 >10.000.000

€ 0,0232

€ 0,0212

ODE

Gasverbruik t.b.v. blokverwarming

€ 0,0851

€ 0,0775

2021

2020

€ 0,05597

€ 0,05348

Gas voor tuinbouw
Jaarverbruik (m3)
EB

0 – 170.000

EB

170.000 – 1.000.000

€ 0,02471

€ 0,02432

EB

1.000.000 – 10.000.000

€ 0,02386

€ 0,02348

EB

			 >10.000.000

€ 0,01281

€ 0,01261

€ 0,0137

€ 0,0124

ODE

0 – 170.000

ODE

170.000 – 1.000.000

€ 0,0089

€ 0,0081

ODE

1.000.000 – 10.000.000

€ 0,0232

€ 0,0212

ODE

			 >10.000.000

€ 0,0232

€ 0,0212

*P
 er een nog vast te stellen datum in 2021 zal voor installaties voor walstroom een verlaagd tarief van EB gaan gelden
voor het gehele verbruik. Daarnaast is er geen ODE van toepassing.
EB = Energiebelasting

ODE = Opslag Duurzame Energie- en Klimaattransitie
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