
              

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Btw terug op zonnepanelen 

 

Bent u als particulier geïnteresseerd in btw-teruggaaf over de aanschaf en installatie van uw 

zonnepanelen? NewSolar kan u behulpzaam zijn bij het terugvragen van de btw!  

 

Wij werken samen met belastingadvieskantoor TAX in shape B.V., dat de teruggaaf voor een vaste prijs 

van € 125,00 exclusief btw voor u regelt. Ook de btw over deze € 125,00 kunt u terug krijgen.  

 

Informeer naar de voorwaarden en procedure. 



              

 

 
 

 

 

OPDRACHTBEVESTIGING 
 
 
JA, ik wil dat TAX in shape B.V. voor mij de teruggaaf van btw op de aankoop en installatie van mijn 

zonnepanelen regelt met de Belastingdienst. 

 

Uw gegevens  
Voorletter (s)  

Tussenvoegsel(s)  

Achternaam  

Geslacht M  /   V 

Geboortedatum  

Burgerservicenummer (BSN)  

Telefoonnummer  

e-mailadres  

Straat  

Huisnummer  

Huisnummertoevoeging  

Postcode  

Plaats  

 

Uw situatie  
Wanneer was de installatie van de zonnepanelen gereed? …… - …… - 20…..   (datum) 

Wanneer bent u begonnen met het terugleveren van energie? …… - …… - 20…..   (datum) 

Heeft u een “slimme meter” die de teruglevering meet? Ja / nee *) 

Hoeveel energie wekt uw installatie ongeveer jaarlijks op? 

(Opwekvermogen in Wattpiek per jaar) 

 

……………. Wp * 0,85 ≈…………… KWh 

Hoeveel energie levert u ongeveer jaarlijks terug?  

…………………. KWh 

 

□  Ja, de zonnepanelen zijn of worden geïnstalleerd op bovenvermeld adres. 
 
 
□  Ja, ik ben de persoon op wiens naam het contract met de energieleverancier is gesteld. Een kopie van 

de laatste jaarafrekening óf het contract waaruit de tenaamstelling en het adres van de woning waar 

de zonnepanelen zijn of worden geïnstalleerd blijkt, heb ik bijgevoegd. 

 

□  Nee, ik ben nog geen ondernemer voor de btw. (indien u wèl reeds als ondernemer voor de btw 

bekend bent bij de belastingdienst, raadpleeg dan uw accountant of belastingadviseur, of neem 

vrijblijvend contact op met TAX in shape B.V. over de mogelijke dienstverlening) 

 

 

Ik machtig TAX in shape B.V. om namens mij alle handelingen te verrichten om de 

btw op de koop en installatie van mijn zonnepanelen terug te krijgen: 

 

• TAX in shape meldt mij aan bij de belastingdienst als btw ondernemer 

• TAX in shape dient namens mij btw aangiften in bij de belastingdienst 

• TAX in shape verzoekt namens mij om toepassing van de Kleine Ondernemersregeling en nadien 
ontheffing van administratieve verplichtingen. 

 

TAX in shape heeft haar werkzaamheden afgerond nadat de belastingdienst een beslissing heeft genomen over 

de teruggaaf van de btw op mijn zonnepanelen en installatie en TAX in shape bovenstaande verzoeken heeft 

ingediend. 

 

 

 

 



              

 

 
 

 

 

 

De algemene voorwaarden van TAX in shape B.V. heb ik ontvangen en gelezen. Ik ga akkoord met deze 

algemene voorwaarden. 

 

Uw communicatie met de belastingdienst 

De belastingdienst communiceert met ondernemers (binnenkort) nog uitsluitend digitaal. Na 

aanmelding (door TAX in shape) bij de belastingdienst als btw ondernemer ontvangt u van de 

belastingdienst een brief met een “gebruikersnaam” en een brief met een “wachtwoord”. U dient uw 

eigen digitale omgeving (als ondernemer) bij de belastingdienst te activeren. In deze digitale 

omgeving dient u ook uw rekeningnummer voor teruggaaf van de btw door te geven. 

 

Ik activeer mijn eigen digitale omgeving bij de belastingdienst, na ontvangst van de gebruikersnaam en het 

wachtwoord via www.belastingdienst.nl , tabblad “zakelijk” , “inloggen voor ondernemers”. Ik geef daar 

direct mijn bankrekeningnummer door voor teruggaaf en onderteken weer met mijn wachtwoord. 

 

De levering en installatie van de zonnepanelen is of wordt uitgevoerd door New Solar. Een kopie van de 

nota van de levering en installatie heb ik, voorzien van mijn handtekening, bij deze opdrachtbevestiging 

gevoegd. 

 

Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme 

Op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) dient TAX 

in shape cliëntonderzoek te verrichten alvorens de opdracht te kunnen aanvaarden. Op grond van de 

Wwft is TAX in shape verplicht een verrichte of voorgenomen ongebruikelijke transactie bij of door 

een cliënt, voor zover die wordt gesignaleerd in het kader van onze normale werkzaamheden, te 

melden aan de Financial Intelligence Unit Nederland te Zoetermeer. Het cliëntonderzoek behelst 

onder meer identificatie van de cliënt. Deze identificatie wordt uitgevoerd door de monteur van New 

Solar. 

 

Ik overleg mijn geldige paspoort of identiteitsbewijs ter identificatie en verificatie aan de monteur. 

Ik vul mijn persoonlijke gegevens in op de “Verklaring identificatie door derden in het kader van 

de Wwft”. Een kopie van hetzelfde geldige paspoort of identiteitsbewijs voeg ik bij deze verklaring. De 

verklaring wordt door de monteur verder ingevuld en ondertekend. De monteur stuurt de verklaring met 

bijbehorende kopie identiteitsbewijs naar TAX in shape. 

 

Ik betaal voor de diensten van TAX in shape via NewSolar. De kosten voor de dienstverlening van TAX in 

shape worden, gelijktijdig met de kosten van levering en installatie van mijn zonnepanelen door NewSolar in 

rekening gebracht. De betalingsvoorwaarden van NewSolar zijn hierop van toepassing. 

 

Aldus voor akkoord en naar waarheid ingevuld op                   (datum) , te                               (plaats) 

 
 
 
 

----------------------------- 

HANDTEKENING 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



              

 

 
 

 

Heeft u het formulier volledig ingevuld en alle gevraagde bijlagen gereed? Alleen volledig 

ingevulde formulieren, voorzien van alle bijlagen, kunnen in behandeling worden genomen. 

 
U kunt het formulier met de gevraagde bijlagen, indien identificatie heeft plaatsgevonden door de 

monteur, verzenden naar TAX in shape. 

Mocht identificatie niet door de monteur kunnen plaatsvinden, dan kunt u het formulier persoonlijk 

afgeven op het kantoor van TAX in shape. LET OP: Identificatie en verificatie vindt dan op het 

kantoor van TAX in shape plaats. U dient daar dus persoonlijk en met uw geldige paspoort of 

identiteitsbewijs te verschijnen! 

 
Checklist 

O  Formulier volledig ingevuld? 

O  Kopie laatste jaarafrekening of contract energieleverancier bijgevoegd? 

O  Kopie nota NewSolar bijgevoegd? 

O  Heeft identificatie plaatsgevonden door de monteur? 

O  Kopie identiteitsbewijs en verklaring aan monteur overhandigd? 
 
 
 
Het formulier met de bijlagen in een voldoende gefrankeerde envelop verzenden naar:  

 

TAX in shape B.V. 

Postbus 44 

3720 AA BILTHOVEN 
 

 
Bezoekadres: 

TAX in shape B.V. 

Jan van Eycklaan 2-4 

3723 BC BILTHOVEN



              

 

 
 

 

 
 

Verklaring identificatie door derden in kader van Wwft 
 

 
Hierbij verklaar ik, de heer ………………………………………………………, 

Beroep: monteur van NewSolar B.V. 

Gevestigd te: Woudenberg 
 

 
In te vullen door cliënt in bijzijn van monteur: 

 

 
dat ik op:    …… - ……. – 20 ….. (datum) 

de natuurlijke persoon: de heer/mevrouw *) 
 

 
……………………………………………………………………………………………………….(geslachtsnaam en voornamen), 

geslacht: m/v *) 

geboren op:        …… - …… - ……………..(datum) 
 

 
aan de hand van zijn / haar *) originele en geldige identiteitsbewijs: 

 

 
aard (type document): 

 

 
nummer: 

 

 
plaats van uitgifte: 

 

 
datum van uitgifte: 

 

 
 

te hebben geïdentificeerd in persoon, volgens de regels van de Wwft, ten behoeve van 

belastingadvieskantoor TAX in shape B.V. en ten bewijze waarvan een kopie van het 

identiteitsbewijs aan de hand waarvan verificatie van de identiteit heeft plaatsgevonden hierbij 

wordt gevoegd. 

 
Hoogachtend, 

 
 
 
 
 
 
 
----------------------------- 

HANDTEKENING 

 
naam, 

 

 
plaats, datum 

 

 

 
*) doorhalen wat niet van toepassing is 



              
             

 

 
 

 

 
ALGEMENE INFORMATIE 
 

 
Btw op zonnepanelen 

Op 20 juni 2013 heeft het Hof van Justitie uitspraak gedaan waarin de vraag speelde of 

particulieren, die met behulp van zonnepanelen stroom leveren aan energiemaatschappijen, 

kunnen worden aangemerkt als ondernemer voor de omzetbelasting. In dat geval kan de btw op 

de aanschafprijs van de zonnepanelen worden teruggevraagd. Het Hof oordeelde dat het btw- 

ondernemerschap kan worden aangenomen, onder voorwaarde dat de opgewekte elektriciteit 

geheel of gedeeltelijk duurzaam en tegen vergoeding wordt terug geleverd aan de 

energiemaatschappij. 

 
Na de uitspraak van het hof was de vraag hoe het Ministerie van Financiën aankeek tegen 

particulieren die met behulp van zonnepanelen aan het energienet terug leveren. De kamer van 

koophandel liet al weten deze particulieren niet in te schrijven in het handelsregister. Het 

ministerie heeft die duidelijkheid inmiddels gegeven. De staatssecretaris is met een ruimhartig 

beleid rondom aftrek van btw op de aanschaf van zonnepanelen gekomen. 

 
Wat betekent dit voor u? 

Zonnepaneleneigenaren die stroom terug leveren zijn ondernemer voor de btw. Dit betekent dat u 

zich in principe moeten aanmelden bij de Belastingdienst. De btw op de aanschaf van de 

zonnepanelen kunt u dan terugvragen, wanneer er aan de volgende voorwaarde is voldaan: 
 

 
• Zonnepanelen geplaatst na 31 december 2013: U kunt de btw terugvragen die voor de 

aanschaf en installatie van de zonnepanelen aan u in rekening is gebracht, als u 

beschikt over een factuur waarop de btw afzonderlijk is vermeld en u zich voor de btw 

als ondernemer heeft aangemeld. 

 
Hoeveel btw kunt u terugvragen? 

Het bedrag dat u kunt terugvragen hangt samen met de vraag welke soort zonnepanelen u heeft 

aangeschaft. Indien u zonnepanelen heeft die niet tegelijkertijd dienen als dakbedekking, kunt u 

het hele btw-bedrag dat u in rekening krijgt gebracht in aftrek brengen. Dit is de meest 

voorkomende situatie. Dienen de zonnepanelen tegelijkertijd als dakbedekking (zogenoemde 

geïntegreerde zonnepanelen), dan kunt u 1/3 deel van de btw die in rekening is gebracht in aftrek 

brengen. 

 
Tegenover de aftrek van btw staat ook een afdracht van btw. Omdat in de praktijk lastig is vast te 

stellen hoeveel u levert aan het energiebedrijf, is er voor een forfaitaire methode gekozen. Het 

maakt dus niet uit of u een ‘slimme’ meter of een analoge (= terugdraai) meter bezit. Bovendien 

hoeft u over de subsidie die u ontvangt geen btw af te dragen.



              
 

 

 
 

 
 
 
 
Bij berekening van de afdracht wordt van het volgende forfait uitgegaan: 

 

 
 Niet geïntegreerde 

zonnepanelen 

Geïntegreerde 

zonnepanelen 

Opwekvermogen 

in Kilowattuur p/j 

 

Forfait 
 

Forfait 

0-1000 € 20 € 5 

1001-2000 € 40 € 10 

2001-3000 € 60 € 20 

3001-4000 € 80 € 30 

4001-5000 € 100 € 40 

 
Voorbeeld berekening: 

Voor de aanschaf en installatie van zonnepanelen heeft u een rekening ontvangen met daarop een 

btw-bedrag van € 1.200. De zonnepanelen zijn niet-geïntegreerd, u kunt daarom het hele btw- 

bedrag als voorbelasting in aftrek brengen. De zonnepanelen hebben een capaciteit van 2.800 

kWh. 

Verschuldigde btw € 60,00 

Voorbelasting € 1.200,00 

Terug te ontvangen btw € 1.140,00 
 

 
Voor de geïntegreerde zonnepanelen ziet de berekening er als volgt uit: 

Verschuldigde btw € 20,00 

Voorbelasting (1/3 deel) € 400,00 

Terug te ontvangen btw € 380,00 
 

 
Administratieve verplichtingen 

De Kleine-ondernemersregeling zorgt ervoor dat u per saldo geen btw hoeft te betalen (als 

zonnepaneeleigenaar blijft u namelijk beneden de grens van € 1.345). U kunt er dan voor kiezen 

om bij de Belastingdienst een verzoek in te dienen om ontheffing van uw administratieve 

verplichtingen. Dit betekent dat u niet langer aangifte hoeft te doen. Dit verzoek moet u echter 

laten ingaan na de periode waarin u de btw op de aanschafkosten heeft teruggevraagd. Als u 

bijvoorbeeld over het vierde kwartaal van 2014 via een aangifte verzoekt om teruggaaf van de btw 

voor de aanschaf en installatie, kunt u gelijktijdig een verzoek indienen om met ingang van 1 

januari 2015 ontheffing te krijgen van uw administratieve verplichtingen. Deze ontheffing heeft 

dan geen gevolgen voor het verzoek om teruggaaf. 
 

 
Mocht u in gemeenschap van goederen zijn gehuwd, dan bent u gezamenlijk exploitant van de 

zonnepanelen. Echter kan alleen degene op wiens naam de energienota is gesteld zich als 

ondernemer voor de btw aanmelden. 

 
Mocht u nog vragen hebben naar aanleiding van het plaatsen van zonnepanelen en aftrek van btw, 

neem dan gerust contact op met TAX in shape B.V. op telefoonnummer: 06 - 2428 7055 
of via email: zonnepanelen@taxinshape.nl 


