Stappenplan voor teruggave BTW zonnepanelen
Vaak wordt er een vergoeding gevraagd voor het terugvragen van de BTW wanneer een
installateur het voor u doet. Wanneer u de volgende vier stappen volgt, kunt u het ook eenvoudig
zelf regelen.

BTW zonnepanelen, het 4 stappenplan
Stap 1: Vul het formulier via deze link ‘Opgaaf Zonnepaneelhouders’ van de belastingdienst in.
*Verzend het ingevulde formulier & onze factuur per post naar:
Belastingdienst
Postbus 2891
6401 DJ Heerlen
*Bekijk stap 4 voordat u het formulier verzend
Stap 2: Ontvangstbevestiging van de belastingdienst
Binnen ongeveer 20 werkdagen ontvangt u van de belastingdienst een bericht dat u als
ondernemer bent aangemerkt. Een aantal dagen later ontvangt u van de belastingdienst de
gebruikersnaam en toegangscode voor uw BTW aangifte.
Wanneer u dit heeft gekregen, moet u uw rekeningnummer wijzigen. U dient dan in te loggen, en
gaan naar ‘overige formulieren’ en het formulier: “wijzigen rekeningnummer ondernemers”
downloaden en invullen. De BTW wordt dan terugbetaald op dat rekeningnummer.
Stap 3: Aangifte doen van BTW
Met de gebruikersnaam en toegangscode kunt u nu aangifte doen. Hiermee vordert u de BTW op
uw investering terug. In sommige gevallen ontvangt u van de belastingdienst een
aangifteformulier, waarmee u de aangifte schriftelijk kan indienen. Vaak kan dit echter via het
online portaal.
U moet in het jaar van de aanschaf van de zonnepanelen wel BTW gaan betalen over de
opgewekte stroom, maar dat is bijna een te verwaarlozen bedrag. De belastingdienst heeft
hiervoor zogenaamde forfaits opgesteld zodat u niet hoeft te berekenen hoeveel kWh u precies
heeft opgewekt en hoeveel BTW dit betreft.
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Hieronder vindt u een tabel met Forfait waardes corresponderend aan het totaal vermogen van
uw installatie:

Voorbeeld:
Stel u heeft een installatie van 2500 Wattpiek waarvoor u € 5.000 exclusief BTW heeft betaald.
Dan dient u per jaar € 60,- af te dragen aan BTW over de opgewekte stroom, ongeacht het
moment dat u de zonnepanelen heeft aangeschaft: het forfait voorziet niet in een tijdsgelange
toerekening. Dat betekent dat u het forfait voor een jaar toepast ongeacht het moment waarop u
de panelen aanschaft en ook direct in zijn geheel verwerkt op de eerste aangifte als
verschuldigde belasting. De rest van dat jaar kunt u dan een nihil aangifte indienen.
Uw aangifte ziet er in het eerste kwartaal als volgt uit:

Toelichting:
Gemakshalve is er van uitgaan dat u € 1.050,- aan BTW heeft betaald, zijnde 21% van € 5.000,.Bij de aangifte hoeft u alleen de werkelijk betaalde BTW in te vullen in het veld “Voorbelasting”.
Het BTW bedrag staat vermeld op de factuur die u van EnShared heeft ontvangen.
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Let op: u dient een officieel factuur te hebben, de orderbevestiging is niet voldoende, ook al staat
daar de BTW op vermeld. Het bedrag van € 286 onder 1a wordt berekend door (€ 60 / 21) * 100,
waarbij 21 staat voor ‘21% BTW’.
Voor de overige 3 kwartalen die in hetzelfde jaar volgen dient u de volgende aangifte te doen:

Stap 4: Meedoen aan de nieuwe KOR-regeling
Als zonnepaneelhouder bent u ondernemer voor de btw. Want, uw zonnepanelen leveren stroom
voor u op. Maar een deel van die stroom gebruikt u niet. En de stroom die u niet gebruikt levert u
automatisch terug aan de energiemaatschappij. En daarmee bent u ondernemer voor de btw. U
kunt er dan, als kleine ondernemer, daarom voor kiezen om mee te doen met de
kleineondernemersregeling (KOR).
Maar wat betekent meedoen nu eigenlijk?
U doet 1 keer btw-aangifte
In deze aangifte vraagt u de btw over de aanschaf en installatie terug en geeft u de btw aan die u
moet betalen. Dat is vaak een vastgesteld bedrag (forfait). Daarna doet u geen btw aangifte
meer. U bent dus geen btw meer verschuldigd over de stroom die u teruglevert aan uw
energiemaatschappij of de stroom die u zelf gebruikt.
Deelname start het jaar na aankoop
Het jaar dat volgt op het jaar dat u de zonnepanelen hebt aangeschaft is het jaar dat u mee gaat
doen met de KOR. Vanaf die datum kunt u geen btw meer terugvragen. Ook niet over
onderhoudskosten aan uw installatie, de aanschaf van een omvormer of een set zonnepanelen.
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Een voorbeeld
In februari 2021 koopt u zonnepanelen en in mei 2021 vraagt u de btw terug. De KOR gaat dan in
op 1januari 2022. U kunt vanaf dat moment geen btw meer terugvragen. In 2021 kan dat nog wel.
Lees waar u rekening mee moet houden als u nieuwe investeringen wilt doen, bijvoorbeeld een
tweede set zonnepanelen.
LET OP! - U doet mee voor een periode van ten minste 3 jaar.
U kunt uw deelname niet tussentijds beëindigen. Ook niet om een grote investering te doen voor
bijvoorbeeld een nieuwe set zonnepanelen. Of om een ondernemersactiviteit zoals een
eenmanszaak te starten. Uw deelname stopt alleen als de periode van 3 jaar voorbij is en u zich
afmeldt. Of als uw omzet boven de € 20.000 komt. In dat geval moet u zich afmelden.
Binnenkort ondernemersactiviteiten starten als eenmanszaak?
Bent u van plan om op korte termijn een onderneming te starten of om andere
ondernemingsactiviteit en uit te gaan voeren? Kijk dan op belastingdienst.nl/kor of deelname aan
de KOR voor u de beste keuze is. Kiest u er na 3 jaar voor om niet meer mee te doen met de
KOR? Dan bent u ook weer ten minste 3 jaar aan die keuze gebonden.
Soms moet u uw btw herzien
Dat betekent dat u een deel van de btw die u hebt afgetrokken weer aan ons terug moet betalen.
Dat noemen wij herzien. Meer lezen op de website van de belastingdienst:
Voor meer informatie zie:
Btw terugvragen voor zonnepanelen - ik ben ondernemer (belastingdienst.nl)
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