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1 Algemene informatie
Als zonnepaneelhouder kunt u de btw van uw zonnestroomsysteem terugvragen als u zich aanmeldt als
btw-ondernemer. Geen zin in papierwerk? SolarNRG regelt graag uw btw-teruggaaf.

1.1 Achtergrond
Op 20 juni 2013 bepaalde het Europese Hof dat een particulier die energie opwekt met zonnepanelen en
deze energie (gedeeltelijk) teruglevert aan het elektriciteitsnet, voor de btw een ondernemer is.

1.2 Hoe werkt het?
U kunt het btw-bedrag (voorbelasting) dat in rekening gebracht is voor de aanschaf en installatie van uw
zonnestroomsysteem terugvragen. U krijgt echter niet het hele bedrag terug. Er moet nog btw voldaan
worden over de stroom, die in hetzelfde kalenderjaar door u wordt opgewekt. Het verschil tussen het
terug te vragen en het te betalen (forfait) btw-bedrag ontvangt u van de Belastingdienst.

1.3 De voorwaarden
De btw kan teruggevraagd worden over zonnestroomsystemen van kleinverbruikers (hoofdaansluiting
maximaal 3 x 80A). De systemen moeten verbonden zijn met het elektriciteitsnetwerk (geen autonome
systemen). Er gelden andere tarieven voor geïntegreerde zonnestroomsystemen, waarbij de
zonnepanelen naast energiebron ook als dakbedekking dienen. Dit geldt voor alle systemen ongeacht de
installatiedatum. Dus ook als u in het verleden een zonnestroomsysteem heeft aangeschaft.
In de praktijk zijn vrijwel alle particulieren kleinverbruikers en installeert SolarNRG meestal alleen netverbonden, niet-geïntegreerde (opbouw) zonnestroomsystemen. Vrijwel elke particulier komt dus in
aanmerking voor btw-teruggaaf.
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Let op: De BTW Service wordt aangeboden aan deelnemers, die nog geen btw-nummer hebben. Indien u

wel over een btw-nummer beschikt, dan heeft u drie opties:
•

Indien u met een partner samenwoont die geen btw-nummer heeft, dan kunt u de factuur van het
zonnestroomsysteem en de energienota op naam van uw partner laten zetten. SolarNRG kan dan de
BTW Service voor u uitvoeren.

•

Een andere mogelijkheid is om te kijken of de btw-teruggaaf voor het zonnestroomsysteem mogelijk
is via uw eigen onderneming. Dus op uw reeds bestaande btw-nummer. Hiervoor gelden echter
specifieke regels. Neem in dit geval zelf contact op met de Belastingdienst om te vragen wat de
voorwaarden zijn en of u hiervoor in aanmerking komt. Helaas valt dit buiten het aanbod van de BTW
Service, omdat ontheffing aanvragen dan niet mogelijk is.

•

De derde mogelijkheid is om een (tweede) btw-subnummer aan te vragen bij de Belastingdienst.
Ontheffing is dan niet mogelijk, waardoor u na een jaar zelf de aangiftes in moet dienen.

1.4 Geen zin in papierwerk?
SolarNRG kan u aanmelden als ondernemer in zonnepanelen en de btw voor u terugvragen bij de
Belastingdienst. Wij vragen vervolgens ook ontheffing van de administratieve verplichting voor u aan,
zodat u zelf niets hoeft te doen. Hiervoor vragen wij eenmalig € 107,44, exclusief btw. Wij factureren
€ 130 via de installatiefactuur of zodra de btw-service start. Het btw-bedrag van € 22,56 op de factuur
wordt met uw btw-aangifte teruggevraagd.
Meld u aan voor de BTW Service door het bijgevoegde inschrijfformulier in te vullen en naar ons op
te sturen.
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2 Vraag en antwoord
Maakt het uit wat voor elektriciteitsmeter ik heb?

Nee, het maakt geen verschil of je een slimme meter hebt of een analoge (terugdraai) meter.
Moet ik mij altijd aanmelden als btw-ondernemer?

Nee, u meldt zich alleen aan als btw-ondernemer wanneer u de btw wil terugvragen. De investering in uw
zonnestroomsysteem wordt daardoor lager.
Moet ik de komende jaren dan geen btw betalen over de door mij opgewekte stroom?

Zolang het saldo btw-bedrag (te betalen btw over de omzet na aftrek van de voorbelasting op de aanschaf
en installatie van uw zonnepanelen) over een kalenderjaar € 1.345 of minder is, dan hoeft u geen btw te
betalen. Dankzij de zogenaamde Kleineondernemersregeling hoeft u pas btw te betalen als het saldo btwbedrag over een kalenderjaar hoger is dan € 1.345. U mag dan echter ook geen btw in rekening brengen.
Particuliere eigenaren van zonnepanelen zullen deze grens in de praktijk niet bereiken.
Wat is de Kleineondernemersregeling?

De Kleineondernemersregeling is een tegemoetkoming voor ondernemers die relatief weinig btw hoeven
te betalen. Wanneer u ondernemer bent voor de stroom die u aan uw energieleverancier levert, dan moet
u btw berekenen over het bedrag dat u hiervoor aan uw energieleverancier in rekening brengt. Ook moet
u dan in de meeste gevallen btw voldoen over de stroom die u via uw zonnepanelen opwekt en
rechtstreeks verbruikt. Zolang het per saldo te betalen btw-bedrag per jaar € 1.345 of minder is, hoeft u dit
bedrag echter niet aan de Belastingdienst te voldoen.
Kan ik de btw terugvragen over zonnestroomsystemen die in voorgaande jaren zijn aangeschaft?

Ja, dat is mogelijk. U heeft recht op btw-teruggaaf ongeacht de installatiedatum. U dient hiervoor in het
bezit te zijn van een factuur waarop de btw en het Wattpiekvermogen afzonderlijk worden vermeld.
Let op: de tenaamstelling op de factuur en uw energienota moeten dezelfde zijn.
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Hoe bereken ik de verschuldigde btw?

Om de verschuldigde btw te berekenen, moet u weten hoeveel stroom u aan uw energieleverancier levert
en hoeveel stroom u in dezelfde periode zelf verbruikt. Omdat dit in de praktijk meestal niet is vast te
stellen, mag u gebruikmaken van forfait bedragen. Het forfait bedrag dat u mag gebruiken, hangt af van
het opwekvermogen van uw zonnestroomsysteem. Indien u gebruikmaakt van deze forfait bedragen, dan
mag u geen btw in rekening brengen aan uw energieleverancier.
Geldt de btw-teruggaaf ook voor VVE’s?

VVE’s kunnen ook in aanmerking komen voor btw-teruggaaf. Bij de Belastingdienst moet gemeld worden
dat de VVE energie zal opwekken. De vrijstelling van administratieve verplichting geldt echter alleen voor
natuurlijke personen en dus niet voor VVE’s. De BTW Service is zodoende niet voor VVE’s bestemd.
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3 Een rekenvoorbeeld
Voor de aanschaf uw zonnestroomsysteem heeft u een factuur ontvangen met daarop een btw-bedrag
van bijvoorbeeld € 800. U kunt het hele bedrag als voorbelasting in aftrek brengen. Het
zonnestroomsysteem heeft in dit voorbeeld een totaal opwekvermogen van 2.750 Wp.
Opwekvermogen in Wattpiek

Forfait

0 – 1000 Wp

€ 20

1001 – 2000 Wp

€ 40

2001 – 3000 Wp

€ 60

3001 – 4000 Wp

€ 80

Het forfait bedrag voor verschuldigde btw is € 60. Dit bedrag geldt voor een heel jaar. Is uw
zonnestroomsysteem halverwege het jaar geplaatst, dan bent u toch dit btw-bedrag verschuldigd.
Voor het bepalen van het juiste bedrag hanteert u onderstaande berekening.
Uw zonnestroomsysteem van 2.750 Wattpiek (10 panelen van 275 Wattpiek) is geplaatst op 5 december.
U levert tot het einde van het kalenderjaar dus nog 26 dagen stroom. De daarover verschuldigde btw is
gelijk aan het forfaitaire bedrag (€ 60).

Terug te ontvangen btw: € 800 – € 60 = € 740
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4 Inschrijfformulier
Ja, ik wil dat SolarNRG voor mij de btw-teruggaaf regelt met de Belastingdienst over de aanschaf en
installatie van mijn zonnestroomsysteem.
Persoonlijke gegevens

Voorletter(s)

:

____________________________________________________________

Achternaam

:

____________________________________________________________

Geslacht

:

man / vrouw (s.v.p. doorhalen wat niet van toepassing is)

Geboortedatum

:

____________________________________________________________

Burgerservicenummer (BSN)*

:

____________________________________________________________

E-mailadres

:

____________________________________________________________

Telefoonnummer

:

____________________________________________________________

Bank- of girorekeningnummer

:

____________________________________________________________

Tenaamstelling rekeningnummer

:

____________________________________________________________

* Het burgerservicenummer staat op uw paspoort/identiteitsbewijs en/of op de achterkant van uw rijbewijs.

Adresgegevens

Straat

:

____________________________________________________________

Huisnummer

:

____________________________________________________________

Postcode

:

____________________________________________________________

Plaats

:

____________________________________________________________

Uw situatie

Wanneer is uw zonnestroomsysteem geïnstalleerd?

__________________________________

Wat is het Wattpiekvermogen§ van uw zonnestroomsysteem?

__________________________________

§ Het Wattpiekvermogen staat vermeld op uw factuur (bijvoorbeeld 2.750 Wp).
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Akkoordverklaring

Met de ondertekening van deze opdrachtbevestiging en het aankruisen van onderstaande
werkzaamheden, ga ik akkoord met/machtig ik:
•

De Belastingdienst stelt verplicht dat de tenaamstelling van de energienota, de factuur van SolarNRG
en de aanmelder bij de Belastingdienst dezelfde persoon is;

•

Ik bevestig dat er op dit moment wel/geen btw-nummer actief is, waardoor ontheffing geen
probleem oplevert. __________________________________________________________________________

r geen / r wel btw-nummer actief *, namelijk ______________________________________________
* S.v.p. aankruisen wat van toepassing is.

•

SolarNRG om eenmalig een bedrag van € 107,44 + € 22,56 aftrekbare btw (totaal € 130,00) aan mij
te factureren via de installatiefactuur of achteraf bij aanvang van de BTW Service met een
betalingstermijn van 14 dagen;

•

SolarNRG om namens mij alle handelingen te verrichten om de btw op de aanschaf van mijn
zonnestroomsysteem terug te krijgen. Concreet:
•

SolarNRG treedt namens mij in contact met de Belastingdienst om de btw-teruggaaf over mijn
zonnestroomsysteem terug te vragen;

•

SolarNRG meldt mij aan bij de Belastingdienst als btw-ondernemer;

•

SolarNRG dient namens mij btw-aangiftes in bij de Belastingdienst. Hiervoor hebben wij de
inloggegevens van de Belastingdienst nodig. U gaat ermee akkoord deze aan ons te
verstrekken;

•

SolarNRG verzoekt namens mij om toepassing van de Kleineondernemersregeling en
ontheffing van administratieve verplichtingen;

•

SolarNRG meldt mij aan het eind van het kalenderjaar weer af als ondernemer bij de
Belastingdienst, de zogenaamde ontheffing van de administratieve verplichting.
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•

SolarNRG heeft haar werkzaamheden afgerond nadat de Belastingdienst een beslissing heeft
genomen over de teruggave van de btw op mijn zonnestroomsysteem. SolarNRG is op geen enkele
wijze verantwoordelijk of aansprakelijk voor de beslissing van de Belastingdienst. Er kan geen
aanspraak worden gemaakt door de klant op SolarNRG ten aanzien van de beslissing van de
Belastingdienst. SolarNRG zal geen gelden retourneren;

•

Ik voeg een kopie bij deze opdrachtbevestiging van mijn geldige paspoort of de voor- en achterkant
van mijn identiteitsbewijs/rijbewijs waarop mijn burgerservicenummer vermeld staat *;

•

Ik voeg een kopie bij deze opdrachtbevestiging van mijn geldige bankpas of bankafschrift waarop
mijn IBAN nummer op vermeld staat *;

•

Ik voeg een kopie bij deze opdrachtbevestiging van de facturen van de aanschaf van mijn
zonnestroomsysteem met daarop ten minste de datum, uw persoonsgegevens, het totale
geïnvesteerde bedrag, het Wattpiekvermogen en het btw-bedrag;

•

Ik stuur alle gegevens die mij door de Belastingdienst worden toegestuurd door naar SolarNRG;

•

Uw volledige btw-dossier wordt aan u teruggestuurd, nadat de Belastingdienst ontheffing van
administratieve verplichtingen heeft verleend.

Handtekening aanvrager

: _____________________________________________________________________

Datum

: _____________________________________________________________________

Zend onderstaande bijlagen mee met het inschrijfformulier:

1.

Kopie van geldig paspoort of voor- en achterkant van identiteitsbewijs/rijbewijs met
burgerservicenummer *;

2.

Kopie van geldige bankpas of bankafschrift met IBAN nummer *;

3.

Kopie van de facturen van de aanschaf van uw zonnestroomsysteem, met daarop ten minste de
datum, uw persoonsgegevens, het totaal geïnvesteerde bedrag en het btw-bedrag.
* Deze bescheiden zijn noodzakelijk ter verificatie van uw identiteit en bankrekeningnummer. Wij zullen deze uiterst
zorgvuldig behandelen.
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Stuur dit formulier met de drie bijlagen naar:

•

btw@solarnrg.nl;

•

of (per post) SolarNRG, BTW Service, Mercuriusplein 40, 2685 LP Poeldijk.

SolarNRG houdt u per e-mail op de hoogte van de vorderingen van de BTW Service. Het is daarom
van belang dat u een e-mailadres opgeeft waarop u goed bereikbaar bent.
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