In samenwerking met:

Stappenplan btw terugvragen
zonnepanelen

Als u als particulier zonnepanelen koopt, mag u de btw op aanschaf en installatie (21%) terugvragen
van de Belastingdienst. Dat zit zo: met zonnepanelen op uw dak heeft u in feite een klein
energiebedrijfje. Het voordeel hiervan is dat u als ‘ondernemer’ de btw die u voor de zonnepanelen
heeft betaald, kunt terugvragen. Dat doet u met een btw-aangifte.

De Kleine Ondernemingsregeling
Voor u begint met het terugvragen van de btw is het belangrijk om te weten of u gebruik wilt/kan
maken van de Kleine Ondernemingsregeling (KOR). Als u gebruikmaakt van deze regeling doet u
(meestal) 1 keer aangifte om de btw terug te vragen. In de vervolgjaren hoeft u dan geen btw over de
opgewekte stroom te betalen. Beantwoord de volgende vragen om te weten of deelname aan de KOR
voor u een slimme keuze is:

1)

Heeft u eerder btw op zonnepanelen teruggevraagd?

2)

Bent u zelfstandig ondernemer of wordt u dat in de komende 3 jaar?

3)

Is de btw op de factuur voor de zonnepanelen hoger dan 2.500 euro?

Is het antwoord op alle vragen nee?
Dan kunt u gebruikmaken van de KOR. Het terugvragen van de btw kunt u eenvoudig zelf regelen. Op
de volgende pagina vindt u een stappenplan waarmee u zelf de btw op de zonnepanelen kunt
terugvragen. Wilt u hulp bij het terugvragen van de btw? Ook hierover vindt u meer informatie op de
volgende pagina.
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Is het antwoord op één of meerdere vragen ja?
Dan is het terugvragen van de btw in uw situatie iets ingewikkelder of niet mogelijk. Ga naar
belastingdienst.nl/kor en check of de KOR voor u een verstandige keuze is. Schakelt u liever hulp in?
De ‘Centrale BTW-teruggave’ kan de btw-teruggave namens u regelen. U vindt meer informatie over
deze dienst op de volgende pagina.

Stappenplan zelf btw terugvragen – ik ben particulier
1)

Ga naar deze webpagina van de Belastingdienst. U meldt zich aan via het formulier ‘Opgaaf
zonnepaneelhouders’. Vink op het formulier aan of u wilt deelnemen aan de KOR. U kunt het
formulier uitprinten, invullen en opsturen naar de Belastingdienst;

2)

De Belastingdienst stuurt u de brief vaststelling belastingplicht met uw btw nummer. Als u de
aangifte op papier moet doen, vindt u bij deze brief een papieren aangiftebiljet. Soms moet de
aangifte digitaal worden gedaan. De Belastingdienst stuurt u dan uw inloggegevens om de
digitale btw-aangifte te kunnen doen via de site van de Belastingdienst;

3)

Met uw DigiD geeft u uw bankrekeningnummer voor de btw-teruggave door via de site van de
Belastingdienst;

4)

Als u gebruik maakt van de KOR doet u alleen btw-aangiften in het jaar dat u de zonnepanelen
heeft gekocht. Als u niet deelneemt, doet u ook in de jaren daarna uw btw-aangifte. Hoe?U
leest het in dit artikel van Regionaal Energieloket.
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Hulp bij btw-teruggave: De Centrale BTW Teruggave
Komt u er niet uit? Of heeft u geen zin in het uitzoekwerk? U kunt de teruggave ook uitbesteden. De
Centrale BTW Teruggave is expert op het gebied van btw-regelgeving voor zonnepanelen en kan het
proces volledig voor u verzorgen. De kosten voor het terugvragen van de btw op uw zonnepanelen
bedragen eenmalig €50 exclusief btw (de btw wordt echter ook teruggevraagd). Wat krijgt u daarvoor
terug?

De Centrale BTW Teruggave :
√ Treedt namens u in contact met de Belastingdienst;
√ Meldt u aan bij de Belastingdienst;
√ Voert alle correspondentie en beantwoordt eventuele vragen;
√ Dient namens u alle btw aangiften in;
√ Verzoekt om toepassing van de Kleine Ondernemers Regeling;
√ Houdt u gedurende het gehele traject op de hoogte.

Wilt u worden ontzorgd door De Centrale BTW Teruggave?
1)

Laat uw naam, e-mailadres en telefoonnummer achter via dit formulier (klik);

2)

U ontvangt een e-mail van de Centrale BTW Teruggave met een link naar een digitale
omgeving. Daar vult u de informatie in die de Centrale BTW Teruggave nodig heeft om uw
btw-teruggave te kunnen regelen, zoals het vermogen van de installatie (wattpiek), de
installatiedatum, de aankoopprijs en het installatiebedrijf;

3)

De Centrale BTW Teruggave vraagt de btw-teruggave aan bij de Belastingdienst;

4)

Nadat u de btw heeft ontvangen van de Belastingdienst, stuurt de Centrale BTW Teruggave u
een factuur voor het regelen hiervan.
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