
 
 

Tijdspanne BTW teruggave over zonnepanelen bij papieren aangifte 

 

Wanneer ontvang je een papieren aangifte? 

Indien uw factuurdatum zich aan het eind van het huidige kwartaal bevindt heeft de Belastingdienst 

geen tijd om de aangifte digitaal klaar te zetten. Om deze reden ontvangt U dan dus een aangifte op 

papier. Deze aangifte zit dan tezamen met een gefrankeerde retourenveloppe van de Belastingdienst 

bij de brief ‘Vaststelling belastingplicht’. 

Ook indien U het formulier ‘Opgaaf zonnepaneelhouders’ op het einde van het huidige kwartaal 

waarin de factuurdatum valt of na afloop van het betreffende kwartaal opstuurt, ontvangt U een 

papieren aangifte. De aangifte kan niet met de andere digitale aangiftes over dat kwartaal mee en 

dus stuurt de Belastingdienst U een aangifte op papier toe. 

 

Aanschaf zonnepanelen 

 

 

Deel 1: Voorbereiding van de aangifte 

Ontvangst;  factuur en aanmeldformulier in de mailbox 

Enkele dagen 

   Aanmeldformulier invullen en ondertekend naar Solar2Led sturen 

Enkele dagen 

   Ontvangst Formulier ‘Opgaaf zonnepaneelhouder’ van Solar2Led 

Enkele dagen 

   Formulier ‘Opgaaf zonnepaneelhouders ondertekenen en naar de     

          Belastingdienst sturen 

Ongeveer 2 weken 

   Ontvangst brief ‘Vaststelling belastingplicht’ van de Belastingdienst tezamen  

    met het roze formulier ‘Aangifte omzetbelasting Startende ondernemers’ 

Ongeveer 2 weken 

   Ontvangst brief ‘Gebruikersnaam’ van de Belastingdienst 

2 tot 4 dagen 

   Ontvangst brief ‘Wachtwoord’ van de Belastingdienst 

 



 
 

Deel 2: Indienen van de aangifte en de betaling van de Belastingdienst 

     Aangifte ingevuld en ondertekend op de bus gedaan naar de Belastingdienst 

Enkele dagen 

    Ontvangst papieren aangifte door de Belastingdienst 

8 weken    

    Beschikking in de bus en het geld op de rekening 

 

 

Deel 3: Na-traject btw aangifte 

    (bijvoorbeeld: 1 april) 

 

Kwartaal  - Factuurdatum 

 

   (bijvoorbeeld: 30 juni) 

     (bijvoorbeeld: 1 juli)  

Binnen 2 

maanden 

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

 

   (bijvoorbeeld: 31 augustus) 

   (bijvoorbeeld: 1 september) 

na afloop 

kalenderjaar 

   31 december 

   1 januari 

 

   - Brief ‘Beschikking ontheffing administratieve verplichtingen omzetbelasting’ 

 

 

 

Deel 4: Afronding traject btw-aangifte 

BTW traject is afgerond. 

 

Geniet van uw zonnepanelen! 


