Energiebelasting 2022 – heffingskorting

Toelichting heffingskorting
Het energiebedrijf brengt aan de verbruiker van elektriciteit per aansluiting energiebelasting (en Opslag Duurzame
Energie) in rekening (hierna EB). Dit bedrag aan EB bestaat uit 2 componenten:
•

het EB bedrag dat aan de verbruiker wordt doorberekend, en

•

het bedrag van de vermindering (zgn. ‘heffingskorting’) voor elektriciteitsaansluitingen met een verblijfsfunctie.

Voor deze vermindering ( heffingskorting’) op de verschuldigde energiebelasting geldt een vast bedrag per
elektriciteitsaansluiting waarop het verbruik geregistreerd wordt en waar sprake is van een WOZ-object met een
verblijfsfunctie. De heffingskorting wordt eenmaal per onroerende zaak toegepast.
Per 1 januari 2022 bedraagt het bedrag van de heffingskorting € 681,63 excl. btw (2020: € 461,62). Het bedrag van de
vermindering geldt per verbruiksperiode van 12 maanden en is exclusief btw.

Geen verbruik = geen heffingskorting
Volgens de wet moet er sprake zijn van een levering van elektriciteit. Als er geen levering heeft plaatsgevonden en dus
ook geen (gemeten) verbruik van elektriciteit, kan de belastingvermindering niet worden toegepast. Als er dus geen
energiebelasting wordt geheven, is er ook geen recht op de belastingvermindering.
Dit is niet van toepassing bij eventuele teruglevering van elektriciteit via dezelfde aansluiting als waar de levering op
plaatsvindt. Als de teruglevering van elektriciteit (bij wind- en zonne-energie) het verbruik van elektriciteit overtreft, zal
er na toepassing van de zogenaamde EB-salderingsregeling feitelijk geen energiebelasting verschuldigd zijn. In dergelijke
gevallen is er initieel namelijk wel sprake geweest van enige levering van elektriciteit en is er dus wel recht op de
belastingvermindering.

Verblijfsfunctie
De verblijfsfunctie is van belang voor de toepassing van de heffingskorting (op de verschuldigde energiebelasting) bij
elektriciteitsaansluitingen. Er is sprake van een verblijfsfunctie met betrekking tot onroerende zaken die op zichzelf als
gebouwde eigendommen zijn aan te merken en die kunnen dienen als woning of gebruikt worden voor de uitoefening
van een bedrijf of beroep, of anderszins een verblijfsfunctie hebben.
Wanneer een locatie geschikt is om in te wonen of te werken heeft deze in het algemeen een verblijfsfunctie. Een
woning of bedrijfs-/kantoorpand heeft bijvoorbeeld doorgaans wel een verblijfsfunctie, een telefooncel of garagebox
niet. Ook algemene voorzieningen bij flats/appartementencomplexen zoals centrale voorziening, exploitatie en
portiekverlichting, trapverlichting e.d. hebben geen verblijfsfunctie. Dit geldt bijvoorbeeld ook voor ‘straatmeubilair’ zoals
lantaarnpalen, parkeerautomaten, geldautomaten, markt-aansluitingen.

Toelichting vervallen beperkte heffingskorting

Vanaf 1 januari 2010 tot en met 31 december 2014 was er naast de vermindering voor aansluitingen met een
verblijfsfunctie ook een (lagere) vermindering voor andere aansluitingen zonder verblijfsfunctie (maar met een
doorlaatwaarde groter dan 1x6 ampère op het geschakeld net). De overheid besloot om de lagere/beperkte

heffingskorting voor WOZ-objecten zonder een verblijfsfunctie per 1 januari 2015 volledig af te schaffen. Dit betekent
dat je voor de levering van elektriciteit aan dit soort objecten zonder verblijfsfunctie per 1 januari 2015 geen
heffingskorting meer ontvangt. Voor objecten met verblijfsfunctie ontvang je nog steeds een heffingskorting ter zake van
de levering van elektriciteit.

Voorbeeldlijst
Hierna volgt een (niet limitatief) overzicht van ‘typen’ aansluitingen met voorbeelden van objecten die wel/niet een
verblijfsfunctie hebben (en dus wel/niet in aanmerking komen voor de heffingskorting).

