
 
Informatie btw teruggave bij aanschaf zonnepanelen 

U heeft besloten om zonnepanelen aan te schaffen. Een slimme keuze! 

Met de aanschaf van de zonnepanelen gaat u geld besparen en helpt u het milieu. En gelukkig is het 

mogelijk om de investering in de panelen te verkleinen door de BTW over het aankoopbedrag terug 

te vragen bij de Belastingdienst en bij dit proces willen wij u graag helpen. 

Het begint met het aanmeldformulier 

Nadat u besloten heeft om bij ons de zonnepanelen aan te schaffen en alle voorbereidingen hiervoor 

zijn afgerond, ontvangt u de factuur en een aanmeldformulier via de mail. 

Indien u gebruik wenst te maken van onze btw service dient u het formulier in te vullen en te 

ondertekenen en deze vervolgens naar ons te retourneren, dit is mogelijk per post of per mail naar: 

btwteruggave@solar2led.nl .  

Op wiens naam 

Op het aanmeldformulier vult u de naam in van de aanvrager. Dit kan slechts één persoon zijn. Dus 

graag de gegevens van één persoon hier invullen. Ook indien u gehuwd bent en een fiscale eenheid 

vormt, dient u de naam van slechts één van beide partners in te vullen. 

Officieel dient u de naam in te vullen van degene op wiens naam het energiecontract staat. Indien 

deze persoon een onderneming heeft,  is het vaak het makkelijkst om de naam van de partner in te 

vullen. 

 

Indien u hier de naam invult van iemand wie een onderneming heeft (waarvan het btw nummer 

hetzelfde is als zijn BSN  met bijvoorbeeld B01 of B02 op het einde) dan moet diegene de btw 

teruggaaf indienen via de onderneming. 

Indien de persoon op wiens naam de aanvraag wordt ingediend in het verleden een onderneming 

heeft gehad kan deze wel gewoon via de reguliere weg worden aangevraagd. Er wordt dan 

simpelweg een nieuw BTW nummer toegekend met een opvolgend sub-nummer. Dus de oude 

onderneming had als btw nummer BSN +B01, dan wordt het nieuwe btw nummer BSN+B02. 

 

Nadat u het formulier ingevuld en ondertekend heeft teruggestuurd naar Solar2Led begint de 

begeleiding van de btw teruggave. 

Wij kunnen niet alles uit handen nemen; wij zijn niet gemachtigd om namens u te tekenen en ook 

komen alle documenten van de Belastingdienst bij u thuis aan. Er wordt dus ook nog steeds (een 

geringe) actie van uw kant verwacht. 

Opgaaf zonnepaneelhouders 

Nadat wij uw aanmeldformulier ontvangen hebben sturen wij u een enveloppe toe met hierin een 

stappenplan voor de btw teruggave, een enveloppe  en het formulier ‘Opgaaf zonnepaneelhouders’ 

van de Belastingdienst.  

Dit formulier hebben wij al voor u ingevuld en deze hoeft u enkel nog te ondertekenen. Vervolgens 

dient u het formulier in de bijgeleverde enveloppe te doen en de enveloppe op de bus te doen naar 

de Belastingdienst. De enveloppe is al gefrankeerd en ook het adres staat er al op. 
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Brieven Belastingdienst 

Nadat u de ‘Opgaaf zonnepaneelhouders’ naar de Belastingdienst heeft gestuurd ontvangt u 

meerdere brieven van de Belastingdienst. Hierbij zet ik ze even onder elkaar op chronologische 

volgorde; 

- Brief ‘Vaststelling belastingplicht’: op de achterkant van deze brief staat het btw nummer 

vermeld waarop de btw wordt teruggevraagd 

- Brief ‘Gebruikersnaam’ 

- Brief ‘Wachtwoord’: deze wordt tezamen met het Gebruikersnaam gebruikt om in te loggen 

in het portaal van de Belastingdienst 

- Brief ‘Verwerking opgaaf/wijziging rekeningnummer’ – bevestiging van het doorgegeven 

IBAN-/ rekeningnummer 

- Beschikking: hierin staat het bedrag dat U terugkrijgt van de Belastingdienst 

- Brief ‘U krijgt geen btw-aangiften meer voor uw zonnepanelen’ 

- Brief ‘Beschikking ontheffing administratieve verplichtingen omzetbelasting’ 

Deze brieven dient u allemaal (met uitzondering van de brief ‘Verwerking/wijziging 

rekeningnummer’) naar Solar2Led door te sturen. Dit kan via de post maar ook via de mail: 

btwteruggave@solar2led.nl. Indien u de documenten via de mail stuurt; graag een duidelijke scan of 

foto van het document meesturen. 

Inloggen portaal Belastingdienst 

Na ontvangst van de inloggegevens (Gebruikersnaam en Wachtwoord) loggen wij in bij het portaal 

van de Belastingdienst. Als er voor de eerste keer wordt ingelogd, moet het wachtwoord meteen 

veranderd worden. Dit doen wij in de meeste gevallen. 

Wij hebben hier vervolgens een beperkte toegang tot uw Belastingzaken. Wij kunnen alleen een btw 

aangifte indienen. En dan ook alleen als de Belastingdienst hier een aangifte voor u heeft klaargezet. 

Hier kunnen wij ook uw emailadres en bankrekeningnummer (IBAN) doorgeven. Uw 

bankrekeningnummer (IBAN) moet hier ook gekoppeld worden aan een btw nummer. Om dit te 

kunnen doen hebben wij dus ook het btw nummer nodig welke vermeld staat in de ‘Vaststelling 

belastingplicht’. Wanneer we namelijk het rekeningnummer (IBAN) koppelen aan een ander btw 

nummer, kan de Belastingdienst het geld voor de btw teruggave niet overmaken. 

Aangifte op papier: ‘Aangifte omzetbelasting Startende ondernemers’ 

In sommige gevallen ontvangt u als klant de aangifte voor de btw met de post. U ontvangt dan van 

de Belastingdienst een roze formulier tezamen met de brief ‘Vaststelling belastingplicht’. 

Indien u de aangifte op papier ontvangt, wordt de aangifte niet in het portaal van de Belastingdienst 

klaargezet, en kunnen wij dus niet digitaal aangifte doen. 

Klanten krijgen de aangifte op papier wanneer de factuur van de zonnepanelen aan het einde van 

een kwartaal wordt opgemaakt, maar ook als de aangifte niet op tijd aangevraagd wordt en de 

‘Opgaaf zonnepaneelhouders’ te laat (na afloop van het betreffende kwartaal) bij de Belastingdienst 

wordt ontvangen. 

U kunt er voor kiezen om de originele aangifte te ondertekenen en met de post naar ons toe te 

sturen. Ook kunt u ervoor kiezen dat wij u een ingevuld sjabloon van de aangifte sturen per mail.  
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Dan kunt u de gegevens, de kruisjes en de bedragen overnemen op het originele aangifteformulier 

en dan deze getekend op de bus doen.  

De Belastingdienst stuurt altijd een retourenveloppe met de aangifte mee. Deze is reeds 

gefrankeerd. 

Houdt er wel rekening meer dat indien u de aangifte op papier ontvangt, de Belastingdienst er meer 

tijd voor nodig heeft om deze te verwerken. 

Beschikking 

Nadat de aangifte bij de belastingdienst verwerkt is, ontvangt u van de Belastingdienst een 

‘Beschikking’ in de bus. Meestal wordt het geld tegelijkertijd overgemaakt. Dit houdt in dat als u de 

‘Beschikking’ binnen heeft, het geld meestal ook tegelijkertijd op de rekening staat. 

Op deze ‘Beschikking’ kunt u het bedrag van de teruggaaf vinden. Dit bedrag is de btw (omhoog 

afgerond op hele euro’s) minus de forfait. Dit is het bedrag welke dat de Belastingdienst naar u 

overmaakt. 

Forfait 

U kunt bij de Belastingdienst alleen btw terugkrijgen indien de belastingdienst u kan aanmerken als 

ondernemer. Als zonnepaneelhouder is dit mogelijk omdat u namelijk energie levert aan uw 

energiebedrijf en u hier een vergoeding voor krijgt. De energie die u levert aan uw energiebedrijf 

wordt verrekend met de energie die u van uw energiebedrijf afneemt. 

Normaliter moet u BTW betalen over de vergoeding die u krijgt voor de energie die u levert aan uw 

energiebedrijf. Omdat dit in de praktijk wel erg onpraktisch is heeft de Belastingdienst hier forfaitaire 

bedragen voor in het leven geroepen. Deze bedragen zijn gekoppeld aan het totaal opwekvermogen 

in Wattpiek. 

Kleine Ondernemersregeling 

U valt als huishouden met zonnepanelen onder de Kleine Ondernemersregeling. U hoeft namelijk 

minder dan € 1883,-.- per jaar aan btw te betalen (namelijk alleen het kleine forfaitaire bedrag). En u 

valt zelfs onder de grens van € 1.345,- zodat u ook geen btw aangiften meer hoeft te doen. 

Na het doen van de eerste aangifte ontvangt u daarom de brief ‘U krijgt geen btw-aangiften meer 

voor uw zonnepanelen’ 

Dat is fijn, want anders had u zolang u de zonnepanelen heeft, elk kwartaal aangifte moeten doen. 

In het begin van het volgende kalenderjaar ontvangt u hier nog een definitieve bevestiging van. Dit is 

de brief ‘Beschikking ontheffing administratieve verplichtingen omzetbelasting’. 

 


