
 
 

BTW van het zonnepanelensysteem terugvragen 
 
 

Als zonnepaneleneigenaar kunt u de BTW terugvragen als u zich aanmeldt als BTW-
ondernemer. Hieronder vindt u een overzicht van te nemen stappen om uw BTW-voordeel 
te verkrijgen. 
 
Achtergrond  
Op 20 juni 2013 bepaalde het Europese Hof dat bezitters van een zonnepanelensysteem 
ondernemer zijn voor BTW. 
 
U kunt kiezen 
U kunt zelf beslissen of u zich aanmeldt als ondernemer voor BTW of niet. Als u er tegenop 
ziet om u aan te melden als ondernemer, dan mag u de keuze maken om niets te doen. De 
belastingdienst laat u dan verder met rust. Als u ervoor kiest om wel een BTW-ondernemer 
te worden dan kunt u de betaalde BTW over de aanschaf van uw zonnepanelensysteem 
terugvragen van de belastingdienst. Dat is een aanzienlijk bedrag en daarom leggen we u 
graag uit hoe het werkt. U blijft zelf volledig verantwoordelijk voor de te nemen stappen en 
het resultaat.  
 
De stappen zijn als volgt: 
 

1) U koopt een zonnepanelensysteem, deze wordt geplaatst en u ontvangt een factuur 
van Zongarant,  met apart vermeld de BTW van 21% over de materialen en 
werkzaamheden. 

2) U meldt zich aan als BTW ondernemer bij de belastingdienst. U moet dit uiterlijk 
doen in hetzelfde kwartaal dat uw zonnepanelensyteem is gefactureerd. Let op dat 
de persoon die zich aanmeldt als BTW-ondernemer ook de persoon is op wiens naam 
de energienota van de energieleverancier staat. U kunt voor het aanmelden een 
formulier downloaden van de belastingdienst. Dit vindt u hier. Let op: u bent 
hierdoor alleen ondernemer voor de BTW en niet voor de inkomstenbelasting of 
vennootschapsbelasting. Aanvragen van een nummer bij de Kamer van Koophandel is 
niet nodig! 
U vult het formulier in. Wij hebben hiervoor enkele tips voor u opgesteld om dit te 
vergemakkelijken. Deze tips kunt u vinden in Bijlage 1. U bent zelf verantwoordelijk 
voor een juiste invulling, maar bel als er vragen zijn even (06 51 5252 86). 

3) Al vrij snel krijgt u van de belastingdienst bericht met een BTW-nummer en meestal 
ook een inlogcode voor digitale aangifte. De eerste aangifte doet u in de eerste 
maand na het kwartaal van de aanschaf. Let erop dat u niet te laat bent met de 
aangifte.  

  

http://download.belastingdienst.nl/belastingdienst/docs/opg_start_ondernem_handelsregister_on0202z3fol.pdf


 
4) Wat vult u in bij de eerste aangifte? 

 
U kunt overal 0 [nul] invullen behalve bij de twee hieronder vermelde punten. 
 
Bij rubriek 1, vraag 1 a:. 
U levert energie en daarover moet u BTW afdragen. U geeft bij uw aangifte de BTW 
op die u moet afdragen. De belasting biedt aan dat u werkt met een forfait 
(vastgesteld bedrag). Dit maakt het erg makkelijk en daarom gaan we ook uit van 
deze keuze. Het forfaitbedrag is afhankelijk van de grootte van uw installatie. Het 
Wattpiekvermogen bepaalt het forfait. In de onderstaande tabel staat de BTW die u 
moet afdragen voor de levering van uw zonnepanelensysteem voor een heel jaar. 
 
Opwekvermogen in 
Wattpiek per jaar         Omzet          BTW  Forfait per jaar    
      0 – 1000       €100   € 20    
1001 – 2000      €200   € 40     
2001 – 3000      €300   € 60     
3001 – 4000      €400   € 80     
4001 – 5000      €500   € 100     
 
Voor het bepalen van het juiste bedrag moet u het omrekenen naar een kwartaal of 
het aantal dagen in het kwartaal dat u stroom hebt geproduceerd. 
 
Bij rubriek 5, vraag 5b 
De vooraftrek is het bedrag dat is betaald bij de aanschaf van het systeem. Dit staat 
op uw factuur vermeld. 
U hebt nu een negatief BTW saldo, en dat wordt teruggestort door de 
belastingdienst. 
 

5) Elk kwartaal doet u BTW aangifte totdat het volgende kalenderjaar is aangebroken en 
de ontheffing (zie onder 6) in gaat. Koopt u in het begin van het jaar, dan moet u dus 
meerdere aangiftes doen. Koopt u in het laatste kwartaal dan hoeft u slechts één 
aangifte te doen. Let op bij het doen van de kwartaalaangifte. Als er een betaling 
gedaan moet worden, dient u die voor het einde van de maand te voldoen. Geen 
aangifte doen of te laat betalen levert een boet op! 

 
6) U vraagt gelijktijdig met uw 1e aangifte ontheffing aan voor de komende jaren. Hoe 

u dat moet doen vindt u hier. In Bijlage 2 vindt u een voorbeeldbrief. De 
belastingdienst stuurt u daarna jaarlijks een antwoordformulier waarmee ze 
controleert of u nog voldoet aan de voorwaarden voor ontheffing. 
 
Als uw systeem in 2016 is geplaatst en gefactureerd en u doet uw aangifte over het 
eerste kwartaal van 2016, dan kunt u pas ontheffing krijgen op basis van de Kleine-
ondernemersregeling (KOR) vanaf 2017. U zult dan in 2016 elk kwartaal aangifte 
moeten doen en tijdig voor 2017 de ontheffing aanvragen. 
  

http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/btw/administratie_bijhouden/wie_moeten_een_btw_administratie_bijhouden/ontheffing_administratieve_verplichtingen/ontheffing_administratieve_verplichtingen


 
Bijlage 1 : Aanwijzingen voor het invullen van uw aanvraag voor een BTW-nummer 
 
Aan de hand van informatie van de Belastingdienst hebben wij enkele aanwijzingen 
opgesteld voor het invullen van het formulier. Mocht u verder nog vragen hebben, dan kunt 
contact opnemen met de Belastingdienst via het nummer 0800 0543. 
 
 
Aanwijzigingen: 
1a U kunt uw eigen naam geven als handelsnaam. Eventueel kunt u dit aanvullen met 

bijvoorbeeld “zonnepanelen”. 
1b U kunt uw eigen adres, waar de zonnepanelen worden geplaatst, opgeven. 
1c U kunt de aanschafdatum van uw zonnepanelensysteem opgeven als startdatum. Dit 

is de datum die op uw factuur staat vermeld. Of de afgesproken installatiedatum. 
1d U kunt uw persoonlijk telefoonnummer invullen. 
1e U kunt “NVT” invullen. 
2 U kunt hier kiezen voor eenmanszaak. 
3a U kunt uw persoonlijke gegevens vermelden. 
3b        NVT 
4 Indien u gebruik maakt van een boekhouder of belastingadviseur kunt u deze hier 

vermelden, anders ook hier NVT 
5a U kunt hier ‘ja’ aanvinken. 
6a U kunt hier ‘1’ invullen, omdat u de energie gaat leveren aan uw energieleverancier. 
6b  U kunt hier vermelden: “het opwekken van elektriciteit middels een PV- installatie.” 
7a Kies hier wat voor u persoonlijk van toepassing is.  
7b U kunt hier invullen dat u 0 (nul) uur per week werkt voor uw onderneming. 
7c  U kunt hier de aanschafkosten (incl. BTW) van uw zonnepanelensysteem als verlies 

vermelden (dus als negatief bedrag met een min teken er voor) 
7d  U kunt hier een schatting maken van uw eigen overige inkomsten. Zie ook de 

toelichting van de belastingdienst op pagina 6 van het formulier dat u invult. Loon of 
uitkering/ pensioen hoeven hier niet te worden opgegeven. 

8a  U kunt hier het forfaitaire bedrag opgeven dat past bij het vermogen van uw 
systeem. Dit bedrag kunt u vinden in de eerder getoonde tabel. 

8b  U kunt hier de aanschafwaarde van uw zonnepanelensysteem invullen. U kunt het 
volledige bedrag van uw factuur vermelden, dus inclusief BTW. U hoeft hier geen 
rekening te houden met eventuele subsidie. 

8c  U kunt hier ‘nee’ aanvinken. 
8d  U kunt hier kiezen wat u gemakkelijk vindt, meestal eerste vakje. 
9  U kunt hier ‘nee’ aanvinken. 
10 U hoeft geen stukken bij te voegen. 
11  U kunt hier opnieuw uw persoonlijke gegevens invullen en het formulier 

ondertekenen. 
12 Stuur het formulier naar: Belastingdienst, Postbus 4486, 6401CZ  Heerlen.  



 
Bijlage 2 : Voorbeeld voor het aanvragen van ontheffing 
 
Wij geven u een voorbeeld van een brief die u kunt sturen naar de belastinginspecteur van 
uw belastingkantoor om ontheffing aan te vragen. U hoeft bij toekenning van die ontheffing 
niet meer elk kwartaal aangifte te doen of een BTW-administratie bij te houden. Ook hoeft u 
geen BTW meer af te dragen. 
 
Voorbeeldbrief aanvragen ontheffing 
 
Belastingkantoor [XXXXXXX] 
[Adres Belastingkantoor van uw gemeente, op te zoeken op: 
www.belastingdienst.nl/reken/gvk] 
 
Betreft: Verzoek om ontheffing administratieve verplichtingen en aangifte omzetbelasting / 
BTW 
 
Datum.........., Plaats:............... 
 
Geachte mevrouw, mijnheer de belastinginspecteur, 
 
Als eigenaar van een zonnestroomsysteem heb ik beperkte inkomsten door de levering van 
stroom. De BTW die ik ontvang door de levering van deze stroom is en blijft dusdanig laag, 
dat deze valt onder de minimale grens voor het verplicht bijhouden van een BTW-
boekhouding en het doen van de BTW-aangifte. 
Ik verzoek hierbij om ontheffing van administratieve verplichtingen en de plicht om periodiek 
BTW-aangifte te doen. 
De gewenste ingangsdatum is zo spoedig mogelijk. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
[voorletters + achternaam] 
[adres + huisnr.] 
[postcode + woonplaats] 
[Burger Service Nummer (BSN) en BTW-nummer] 

 

 

 

 

www.belastingdienst.nl/reken/gvk

