
 

 

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 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: 

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. 

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. Dit is heel eenvoudig.  

 Vraag 1 = uw gegevens 

 Vraag 2a = nee 

 Vraag 2b = woonadres 

 Vraag 3 = ja, hiermee vraagt u ontheffing aan voor het invullen van BTW aangiftes in de 
toekomst. (na eerste jaar)  

Het formulier kunt u na printen en ondertekening opsturen naar het adres dat vermeld staat in dit 

formulier. 

Als de belastingdienst dit formulier heeft verwerkt volgen er drie brieven: 

 Acceptatie en btw nummer 

 Gebruikersnaam voor het doen van aangifte via internet 

 Inlogcode 
 

http://zongarant.com/opg_zonnepaneelhouders_2017/


 

Wat vult u tzt 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     

 

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. 

 


