
 
 

 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  

 

 

Berekening teruggave energiebelasting 

OPWEKJAAR WORDT KALENDERJAAR 
U valt als lid van de energiecoöperatie ECDD onder de Postcoderoosregeling (PCR). Via de door u gekochte 
certificaten van de ECDD bent u eigenaar van een deel van de zonnepanelen van de energiecoöperatie. Dat 
bepaalt uw aandeel in de door de panelen opgewekte energie. Over dit aandeel is het verlaagde belastingtarief 
van toepassing (belastingvoordeel). 
 
Na aandringen van energiecoöperaties, belangenorganisaties en energieleveranciers heeft de belastingdienst 
eindelijk groen licht gegeven om uw belastingvoordeel te verrekenen over één kalenderjaar i.p.v. over het 
opwekjaar dat vaak over twee kalenderjaren is verdeeld.  
Ieder PCR heeft van de Belastingdienst een startdatum gekregen, de startdatum van een opwekjaar (en dus de 
productieperiode). De ECDD is in mei 2019 gestart, het opwekjaar is dus verdeeld over twee kalenderjaren, met 
twee verschillende energiebelastingtarieven voor elk kalenderjaar.  
De ECDD wil graag de periode van een productiejaar gelijk laten lopen aan het kalenderjaar zodat voor u de 
verrekening van het belastingvoordeel overzichtelijker en begrijpelijker wordt. De belastingdienst geeft ons nu 
dus die mogelijkheid en daar maken we graag gebruik van. Concreet betekent het, dat uw belastingteruggave 
over de periode van mei 2020 tot 1 januari 2021 wordt berekend. 
 

Hoe verder? 

De leden die hun energie betrekken van AGEM hoeven verder niets te doen, AGEM regelt het voor hen en heeft 
hen inmiddels geïnformeerd. Voor de leden die een andere leverancier hebben geldt het volgende: na afloop van 
elk kalenderjaar stelt de ECDD vast hoeveel geproduceerde stroom er over de certificaathouders is te verdelen. 
ECDD geeft dat door aan uw energieleveranciers. Let op: het gaat om die leveranciers waarmee ECDD een 
contract heeft. Dat zijn: Vattenval, Greenchoice/Qurrent, Essent, Engie, Energiedirect. Zij verrekenen het 
belastingvoordeel met u. Heeft u een andere leverancier, dan dient u het zelf met hen te regelen. 

Belangrijk!  
Niet-Agem klanten moeten voor 15 februari via info@ecdd.eu het volgende doorgeven: 

• Naam energieleverancier; 

• Klantnummer; 

• EAN-nummer van uw elektriciteit!!!! Deze staat op uw laatste afrekening; 
 
Mocht u overwegen over te stappen naar een andere leverancier, dan is dat voor onze  
administratie handig om dat op 1 januari van het jaar te doen. 
 
Eventuele vragen mailen naar info@ecdd.eu  
 
 
 
 

 

Uw deelname aan de energiecoöperatie geeft u recht op teruggave van de energiebelasting 
over de door uw panelen opgewekte stroom. Tot nu toe gold het opwekjaar als periode 
waarover de teruggave werd berekend. Dat gaat veranderen. 
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