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AANVRAAG VAN ATTEST VOOR ENERGIEBESPARENDE
INVESTERINGEN
FORMULIER VOOR DE AANVRAAG VAN EEN ATTEST OM ENERGIEBESPARENDE INVETSERINGEN
FISCAAL TE KUNNEN AFTREKKEN (WETBOEK VAN DE INKOMSTENBELASTINGEN 1992, ARTIKEL
69)

Wanneer een
aanvraag voor een
attest indienen ?

Binnen max. 3 maanden (de poststempel of e-mail geldt als
bewijs) na de datum van afsluiting van het boekjaar. Per categorie
en investeringstype wordt er één formulier in tweevoud ingediend.
Na deze termijn zal de aanvraag onontvankelijk zijn.

Bezorg uw aanvraagformulier behoorlijk ingevuld en ondertekend
samen met de bijlagen per aangetekend schrijven of via e-mail
aan:

Leefmilieu Brussel - Energiepremies
Hoe een aanvraag
voor een attest
indienen ?

Thurn & Taxis-site
Havenlaan 86C/3000
1000 Brussel
of
attest-ceb2@environnement.brussels

1.

ALGEMENE INLICHTINGEN

1.1

IDENTITEIT VAN DE BELASTINGPLICHTIGE OF VAN HET BEDRIJF

Naam of firmanaam
Straat

Nr.

Postcode

Gemeente

KBO-nummer

Land

____.___.___

e-mail

Bus

Rechtsvorm
Telefoon

Activiteit van de betrokken
bedrijfszetel

1.2

AANVRAGER DIE WETTELIJK BEVOEGD IS OM HET BEDRIJF TE BINDEN EN ER DEEL VAN UITMAAKT

 Dhr  Mevr

Naam

Voornaam

Hoedanigheid

Straat

Nr.

Postcode

Gemeente

e-mail

1.3

Bus

Land
Telefoon

PERSONEN MET WIE VOOR DE TECHNISCHE ASPECTEN VAN DE AANVRAAG CONTACT KAN
WORDEN OPGENOMEN

 Dhr  Mevr

Naam

Voornaam

Hoedanigheid

Straat
Postcode

Nr.
Gemeente

e-mail

1.4

Bus

Land
Telefoon

BEVOEGD CONTROLEKANTOOR VAN DE DIRECTE BELASTINGEN

Kantoor
Straat

Nr.

Postcode

1.5

Bus

Gemeente

AANSLAGJAAR

Waarin de investering werd gedaan :

____

Afsluitingsdatum :

__/__/__
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2.

INLICHTINGEN BETREFFENDE DE INVESTERINGEN

Een toelichtende bijlage, een technische berekeningsnota, ... bijvoegen
2.1

PLAATS VAN INVESTERING

Een andere plaats dan waar het bedrijf gevestigd is ?

 JA

 NEE

Zo ja, wat is het precieze adres :

Straat

Nr.

Postcode

2.2

Bus

Gemeente

BESCHRIJVING EN TYPE VAN INVESTERING

Alle informatie betreffende de categorieën bevindt zich in de infofiche.
Voor wat betreft de gedetailleerde beschrijvingen, gelieve in bijlage een technische nota toe te voegen.
Groep
Categorie
Subcategorie

Gedetailleerde
technische
beschrijving van
de investering

Gedetailleerde
beschrijving van
de manier
waarop de
investering in de
activiteit aan bod
komt

Leiden de energiebesparende investeringen tot wijzigingen in de activiteit van het bedrijf ?

 OUI

 NEE

Zo ja, welke :
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2.3

BOEKHOUDKUNDIGE ASPECTEN

Een voor eensluidend afschrift van de facturen, vorderingsstaten en betalingsbewijzen toevoegen

Totale kostprijs van de aankoop of van de investering :

…………….…………….. €

Datum van de aankoop of van de investering :

Begindatum : _ _ / _ _ / _ _
Einddatum : _ _ / _ _ / _ _

Rekeningnummer waaronder de investering in de boekhouding is opgenomen : B E _ _ . _ _ _ _ . _ _ _ _ . _ _ _ _

Verwachte afschrijvingsduur van deze investering :

…………….…………….. jaar

Normale levensduur van de investering :

…………….…………….. jaar

2.4

BESTEMMING VAN DE INVESTERING

Gebeurt de investering binnen een specifiek kader ?

 JA

 NEE

Is het gebouw waarin men investeert volledig voor beroepsgebruik bestemd ?

 JA

 NEE

Zo nee, hoeveel gaat er dan naar het privégedeelte : ……………………. %
hoeveel gaat er dan naar het beroepsgedeelte : ……………...…....%

Opmerkingen :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………

3.
3.1

ENERGIEBESPARINGEN
JAARLIJKS ENERGIEVERBRUIK VOOR DE INVESTERING VAN DE ENTITEIT WAAROP DE
INVESTERING BETREKKING HEEFT

In fysische eenheden en per energievector, kan vervangen worden door bijlage indien het meerdere gebouwen betreft
Jaar
Gas
Stookolie
Élektriciteit
Andere vectoren (geef aan
welke)
TOTAAL

PAGINA 4 VAN 6 – AANVRAAG FORMULIER
ENERGIEBESPARENDE INVESTERINGEN – CEB-2
VERSIE VAN 27 septembre 2018

Valt met die investering, in vergelijking met de voorgaande toestand, een capaciteitstoename of een verhoging van het
rendement te voorzien ?

 JA

 NEE

Zo ja, op hoeveel schat u die dan: ……………………. %

Opmerkingen :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………

3.2

(REDELIJKE RAMING VAN HET) JAARLIJKS ENERGIEVERBRUIK VAN DE ENTITEIT WAAROP DE
INVESTERING BETREKKING HEEFT , NA DE INVESTERING

In fysische eenheden en per energievector, kan vervangen worden door bijlage indien het meerdere gebouwen betreft
Jaar
Gas
Stookolie
Élektriciteit
Andere vectoren (geef aan
welke)
TOTAAL

3.3

TOTALE JAARLIJKSE ENERGIEBESPARING VAN DE INVESTERING, BEREKEND OP BASIS VAN
EENZELFDE ACTIVITEIT

In fysische eenheden en per energievector, kan vervangen worden door bijlage indien het meerdere gebouwen betreft
Jaar
Gas
Stookolie
Élektriciteit
Andere vectoren (geef aan
welke)
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4.

VERBINTENIS EN TOELATING

4.1

IDENTITEIT VAN DE BELASTINGPLICHTIGE OF VAN HET BEDRIJF

Ondertekende :
 Drh.

 Mevr.

Naam

Voornaam



Verbind mij ertoe alle bijkomende inlichtingen schriftelijk en binnen de maand van verzending van de
aanvraag te verstrekken;



Geef de toestemming om iedereen die hiervoor werd aangesteld door de minister bevoegd voor het
energiebeleid in staat te stellen ter plaatse een onderzoek af te nemen -met vrije toegang tot alle
bijgebouwen van het bedrijf- en kennis te laten nemen van alle vereiste documenten;



Verklaar dat alle op dit aanvraagformulier vermelde gegevens juist en oprecht zijn ingevuld.

Datum :   /   / 201 

Handtekening van de belastingplichtige
(of de persoon die wettelijk bevoegd is om het bedrijf te binden)

Bescherming van persoonlijke gegevens :
Uw gegevens worden door Leefmilieu Brussel verwerkt om uw premiedossier(s) te kunnen behandelen. Ze worden
tevens verwerkt voor statistische doeleinden, waarin geen identificeerbare gegevens kunnen worden gevonden.
Ze worden bewaard voor een periode van 10 jaar vanaf de datum van indiening van uw aanvraag.
U kunt toegang tot uw gegevens krijgen, deze wijzigen en verwijderen door contact met ons op te nemen (zie eerste
pagina van het formulier).
U
kunt
eveneens
contact
opnemen
met
de
functionaris
voor
gegevensbescherming
(privacy@environnement.brussels ) en, indien nodig, een klacht indienen bij de gegevensbeschermingsautoriteit.

PAGINA 6 VAN 6 – AANVRAAG FORMULIER
ENERGIEBESPARENDE INVESTERINGEN – CEB-2
VERSIE VAN 27 septembre 2018

