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Energiecoöperatie Zonnig Zieuwent

Beste <<First Name>> <<Last Name>>, geacht lid van de coöperatie,

1. Teruggaaf energiebelasting 2022 (dak 1 tm 6)

Bent u klant bij Energie VanOns via Streekenergie dan heeft u zeer waarschijnlijk begin

februari uw jaarafrekening ontvangen. Op deze jaarafrekening is ook de teruggaaf

energiebelasting over heel 2022 terug te vinden. Hieronder ziet u een voorbeeld waarbij

er eerst energiebelasting (exclusief btw) in rekening wordt gebracht en daarna met een

negatief bedrag weer wordt gecrediteerd. De energiebelasting 2022 is gesplitst in 2

periodes vanaf begin januari tot 1-7 en van 1-7 tot 1-1-23. Dit komt omdat het eerste

halfjaar de btw 21% was en het tweede halfjaar 9%.

Vanaf 1-1-2023 is de energiebelasting op stroom fors verhoogd naar € 0.1525 / kWh

incl. 21% btw waarmee de certificaten dak 1 tm 6 voor wat betreft de energiebelasting

weer zeer aantrekkelijk zijn.

Bent u klant bij een andere energieleverancier dan Energie VanOns dan hebben wij uw

ledenverklaring over 2022 recentelijk toegezonden naar uw energieleverancier. Indien

uw leverancier meewerkt aan de teruggaaf energiebelasting (regeling verlaagd tarief)

dan zullen zij de teruggaaf over 2022 met u regelen.

2. Aangifte inkomstenbelasting 2022

Binnenkort dient u wellicht aangifte te doen voor de inkomstenbelasting over 2022. De

waarde van uw certificaten (peildatum 1-1-2022) dient u op te geven bij uw overige



bezittingen in box 3. Elke belastingplichtige heeft een heffingsvrij vermogen in box 3 van

€ 50.651,-, fiscale partners hebben een vrijstelling van € 101.300,-.

Voorbeeld; het ledenkapitaal van het 1e dak Grefte bedraagt per 1-1-2022: € 78.082,-

Er zijn voor dit project 458 certificaten uitgegeven. Stel u heeft 10 certificaten dak Grefte

dan zou u

€ 1.700,- dienen op te geven bij uw overige bezittingen in Box 3.

Hieronder treft u de waarde per certificaat per dak per 1-1-2022.

dak 1 Grefte € 170,-

dak 2 Wopa € 180,-

dak 3 Bokkers € 203,-

dak 4 ‘t Kempken € 200,-        

dak 5 Hinnen € 217,-

dak 6 Zwaogas € 211,-

Dak 7 en 8 waren per peildatum 1-1-22 nog niet actief. Derhalve hoeft de inleg in deze

daken niet opgegeven te worden bij de aangifte inkomstenbelasting 2022.

3. Save the date, Algemene Ledenvergadering 2023

Noteer alvast in uw agenda, de ALV van Zonnig Zieuwent zal

gehouden worden op vrijdag 30 juni a.s. 20.00 uur, locatie

Dorpshuis ’t Kempken in Harreveld.

4. Stampotbuffet met dakeigenaren

Als blijk van waardering en het kosteloos beschikbaar stellen van

het dak hebben we op vrijdag 10 februari een stampotbuffet

georganiseerd met alle dakeigenaren bij Cafreek. We hebben

daarbij de dakeigenaren meegenomen in de laatste ontwikkelingen

bij Zonnig Zieuwent.

5. Noodfonds Energie

Heeft u, of een bekende, hoge energiekosten en een inkomen tot

200% van het sociaal minimum, ofwel een bruto-inkomen dat per maand lager is dan €

2.980,- (alleenstaand) of € 4.180,- (samenwonend), check dan eens deze website

Tijdelijk Noodfonds Energie of u wellicht in aanmerking komt voor steun uit het tijdelijke

noodfonds energie. De aanvraag procedure is op dit moment nog vrij ingewikkeld maar

er wordt gewerkt aan een simpele desktop versie.

Vriendelijke groet,

Bestuur Coöperatie Zonnig Zieuwent U.A.
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