
 
 

 

 
 
 

BTW TERUGGAAF PAKKET 
 
Beste relatie, 
 
De mogelijkheid bestaat dat u de BTW op uw zonnepanelen terugvraagt. Deze mogelijkheid 
willen wij u niet onthouden. Hieronder treft u daar meer informatie over aan.  
 
Op 20 juni 2013 heeft de hoogste Europese rechter een uitspraak gedaan over iemand die 
zonnepanelen op zijn woning had laten monteren. Het Europese Hof heeft geoordeeld dat 
wanneer een particulier energie opwekt via zonnepanelen en deze energie gedeeltelijk 
teruglevert aan het elektriciteitsnet, de particulier toch ondernemer voor de BTW is. Deze 
uitspraak is in principe bindend voor Nederland.  
 
Uitspraak Europese Hof van Justitie (zaak C-219/12) 
Meneer Fuchs is een Oostenrijker die in 2005 zonnepanelen op het dak van zijn woning heeft 
laten plaatsen. De elektriciteit die hij daarmee opwekt wordt terug geleverd aan het 
elektriciteitsnet. Hij kan de elektriciteit niet opslaan voor later eigen verbruik. Het Europese 
Hof van Justitie heeft geoordeeld dat de heer Fuchs door het leveren van energie als BTW-
ondernemer kan worden aangemerkt. De heer Fuchs moet dus BTW afdragen over de 
levering van elektriciteit. Hij mag echter ook de BTW op de aanschaf en plaatsing van de 
zonnepanelen terug vragen.  
 
Geldt dit ook voor u?  
Ja, de uitspraak is gedaan op basis van Europese BTW wetgeving. Nederland dient deze 
wetgeving toe te passen. (Destijds) Staatssecretaris Weekers heeft dit schoorvoetend 
toegegeven, en men onderzoekt of dit op termijn kan worden aangepast. Maar dat is nu nog 
niet gelukt.  
 
Voorwaarden teruggaaf: 
 U bent een particuliere afnemer, of Vereniging van Eigenaren (VvE); 
 U heeft de zonnepanelen gekocht (en laten installeren). 
 U heeft de zonnepanelen op/bij uw woning laten installeren; 
 U levert de opgewekte zonne-energie (deels) terug aan het elektriciteitsnet. 
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Voldoet u aan alle voorwaarden? Dan bent u in principe verplicht om aangifte BTW te doen. 
Dan kunt u gelijk alle BTW op de aanschaf en installatie van de panelen van de 
Belastingdienst terug vragen. Daarvoor gelden een aantal regels en voorwaarden.  
Uitgebreide informatie van de Belastingdienst vindt u hier: Informatie BTW en Zonnepanelen 
 
Wat te doen? 

1. U kunt niets doen en alles laten zoals het is. Wij verwachten niet dat de 
Belastingdienst aktief de bezitters van zonnepanelen gaat benaderen.  

2. U kunt de formaliteiten voor de teruggaaf zelf bij de Belastingdienst regelen.  

 U dient een BTW nummer aan te vragen via de Belastingdienst. Dit kan via het 
formulier "Opgaaf startende onderneming" Link naar formulier. U ontvangt nu een 
bevestiging en aangiftebiljet voor de omzetbelasting (BTW) van de Belastingdienst. 
Hiermee vraagt u het grootste deel van de BTW terug. 

 Vraag ontheffing aan van uw administratieve verplichtingen. U kunt bij het indienen 
van de aanvraag voor de teruggaaf van de BTW direct de ontheffing voor volgend 
jaar aanvragen. Lees hier meer over deze aanvraag. Link naar informatie aanvraag 
ontheffing 

 De Stichting Milieu Centraal heeft ook een uitgebreid stappenplan gepubliceerd. U vindt dat 

hier. Stappenplan.  
3. Laat u de teruggaaf en alle verplichtingen liever over aan een gespecialiseerde 

Belastingadviseur, dan verwijzen wij u naar Advieskantoor van Gool BV. U kunt dan 
gebruik maken van het bijgesloten  BTW teruggaaf-pakket. Dan neemt Van Gool  
namens u contact op met de Belastingdienst. De fiscus betaalt binnen 1-3 maanden 
na het verzoek de BTW terug op uw bankrekening en u ontvangt een aangifte voor de 
BTW over de teruggeleverde energie in 2014. Voor de volgende jaren (met ingang 
van 2015) vraagt Van Gool ontheffing aan. Dan wordt u vrijgesteld van de 
administratieve verplichting en hoeft u verder niets meer te regelen. 
 

Van Gool rekent éénmalig vooraf een bedrag van € 159,00 exclusief 21% BTW (€ 33,39) voor 
deze werkzaamheden. Deze kosten worden éénmalig per automatische incasso 
geïncasseerd. De BTW ad € 33,39 wordt natuurlijk ook van de Belastingdienst teruggevraagd. 
 
Heeft u interesse?  
Vul dan het “formulier teruggaaf-pakket” in en stuur deze samen met de gevraagde bijlagen 
naar:  

Advieskantoor van Gool BV 
t.a.v. BTW zonnepanelen 
Paterstraat 2a 
5801 AV Venray 

 
Zongarant hoopt u hiermee een dienst te bewijzen. Verdere laten we het aan u over om te 
kiezen of en hoe u gebruik maakt van deze optie. 
 
Met vriendelijke groet, 
Zongarant BV. 
 
 

http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/publicaties/2013/11/07/veel-gestelde-vragen-en-antwoorden-over-btw-heffing-bij-particulieren-met-zonnepanelen.html
http://download.belastingdienst.nl/belastingdienst/docs/opg_start_ondernem_handelsregister_on0202z1fol.pdf
http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/btw/administratie_bijhouden/wie_moeten_een_btw_administratie_bijhouden/ontheffing_administratieve_verplichtingen/
http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/btw/administratie_bijhouden/wie_moeten_een_btw_administratie_bijhouden/ontheffing_administratieve_verplichtingen/
http://www.milieucentraal.nl/thema's/thema-2/geldzaken-en-milieu/financiering-energie-besparen/btw-op-zonnepanelen-terugvragen/


 
 

 
FORMULIER TERUGGAAF PAKKET 

 
Ja, ik wil dat Advieskantoor van Gool BV voor mij de BTW teruggaaf regelt met de Belastingdienst, op 
de aankoop en installatie van mijn zonnepanelen. 
 
Persoonlijke gegevens 
 
Voorletter(s)   

Tussenvoegsel(s)   

Achternaam   

Geslacht m/v 

Geboortedatum   

Burgerservicenummer*   

Telefoonnummer   

E-mailadres   

Bank-of 

girorekeningnummer   

Tenaamstelling 

rekeningnummer   

 

 
Adresgegevens 
 
Straat   

Huisnummer   

Huisnummertoevoeging   

Postcode   

Plaats   

 

 

Energieleverancier   
 
 
*Uw burgerservicenummer staat op uw paspoort/identiteitsbewijs en op de achterkant van uw 
rijbewijs 
  



 
 

 
 
 
 
Uw situatie 
 
Heeft u zonnepanelen aangeschaft?   ja/nee 

Heeft u deze door een installateur laten installeren?  ja/nee 

Wanneer was de installatie van de zonnepanelen klaar?   

Wanneer bent u begonnen met het terugleveren van energie?   

Heeft u een ‘slimme’ meter die de teruglevering meet?  ja/nee 

Hoeveel energie wekt uw installatie ongeveer jaarlijks op?   kWh 

Hoeveel energie levert u ongeveer terug in 2013?   kWh 

 
Tot slot 
Met de ondertekening van deze opdrachtbevestiging en het aankruisen van onderstaande 
werkzaamheden, ga ik akkoord/machtig ik: 
 
o Advieskantoor van Gool BV (verder Van Gool) om éénmalig een bedrag à € 159,00 + € 33,39 

aftrekbare BTW (totaal € 192,39) van het opgegeven rekeningnummer af te schrijven. 
 

o Van Gool om namens mij alle handelingen te verrichten om de BTW op de koop en installatie 
van mijn zonnepanelen terug te krijgen. Concreet: 
o Van Gool treedt namens mij in contact met de Belastingdienst om de BTW teruggaaf op 

mijn zonnepanelen en installatie terug te vragen. 
o Van Gool meldt mij aan bij de Belastingdienst als BTW ondernemer. 
o Van Gool dient namens mij BTW aangiften in bij de Belastingdienst voor 2014. 
o Van Gool verzoekt vervolgens namens mij om toepassing van de kleine 

Ondernemersregeling en ontheffing van administratieve lasten. 
 
o Van Gool heeft haar werkzaamheden afgerond nadat de fiscus een beslissing heeft genomen op 

de teruggaaf van de BTW op mijn zonnepanelen en installatie en Van Gool bovenstaande 
verzoeken heeft ingediend. 

 
o Ik voeg een kopie van mijn geldige paspoort of de voor- én achterkant van mijn 

identiteitsbewijs/rijbewijs bij deze opdrachtbevestiging. 

 
o Ik voeg een kopie van mijn geldige bankpas of bankafschrift bij deze opdrachtbevestiging. 

 
o Ik voeg een kopie van de facturen van de aankoop en installatie van mijn zonnepanelen bij deze 

opdrachtbevestiging met daarop ten minste de datum, uw persoonsgegevens, het totale 
geïnvesteerde bedrag én het BTW bedrag. 

 
o Op alle diensten zijn de Algemene Voorwaarden van Advieskantoor van Gool BV van toepassing 

die op te vragen zijn bij Van Gool. 
 
 
 
 
  
Naam, datum en handtekening  
Aanvrager BTW teruggaaf 
  



 
 

 
 
 
Bijlagen die u mee dient te zenden: 
 

1. kopie van mijn geldige paspoort of de voor- én achterkant van mijn 
identiteitsbewijs/rijbewijs. 

2. kopie van mijn geldige bankpas. 
3. kopie van de facturen van de aankoop en installatie met daarop ten minste de datum, uw 

persoonsgegevens, het totale geïnvesteerde bedrag én het BTW bedrag. 
 
 
Stuur dit formulier met de 3 bijlagen naar: 
 
Advieskantoor van Gool BV 
t.a.v.  BTW zonnepanelen 
Paterstraat 2a 
5801 AV Venray 
 
Telefoon: 0478-588281 
 


