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Lekker naar de zon van de btw
op jouw zonnepanelen.

Persoonlijk
Voorletters

Achternaam

Geboortedatum

Burgerservicenummer (BSN)

Dit vind je op je paspoort/identiteitsbewijs of rijbewijs.
Telefoonnummer

E-mailadres

Adres
Straat

Postcode

Huisnummer

Plaats

Situatie
Installatiedatum

Wattpiekvermogen

Dit staat vermeld op de installatiefactuur (in Wp).

Al een btw-nummer?

Geen btw-nummer
Btw-nummer wegens eerdere aanschaf zonnepanelen
Btw-nummer als zzp’er, eenmanszaak of van btw
vrijgesteld beroep
Akkoordverklaring
•

Dat de tenaamstelling op de energienota, de factuur van SolarNRG en bij de
Belastingdienst dezelfde persoon is;

•

SolarNRG haar werkzaamheden heeft afgerond wanneer de Belastingdienst
een beslissing heeft genomen over de teruggaaf van de btw over mijn
zonnestroomsysteem;

•

SolarNRG op geen enkele wijze verantwoordelijk of aansprakelijk is voor de
beslissing van de Belastingdienst en er geen aanspraak kan worden gemaakt op
SolarNRG ten aanzien van deze beslissing. SolarNRG zal geen gelden retourneren;

•

SolarNRG eenmalig een bedrag van totaal € 130,00 (inclusief btw) aan mij
factureert via de installatiefactuur of achteraf bij aanvang van de BTW Service,
met een betalingstermijn van veertien dagen;

•

SolarNRG namens mij alle handelingen mag verrichten om de btw die ik heb
betaald bij de aanschaf van mijn zonnestroomsysteem terug te krijgen:
•

SolarNRG treedt namens mij in contact met de Belastingdienst;

•

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

•

SolarNRG dient namens mij btw-aangiftes in bij de Belastingdienst.
Hiervoor zijn de inloggegevens van de Belastingdienst nodig. Dit zijn niet
de DigiD-gegevens, deze moeten nooit aan derden worden verstrekt. De
Belastingdienst stuurt twee brieven, met respectievelijk gebruikersnaam en
wachtwoord, voor toegang tot het ondernemersportaal. Ik ga ermee akkoord
deze aan SolarNRG te verstrekken;

•

SolarNRG verzoekt namens mij om toepassing van de
Kleineondernemersregeling.

•

Ik na afgifte van het btw-nummer mijn rekeningnummer door zal geven aan
de Belastingdienst voor het terugstorten van de btw, door in te loggen op
Mijn Belastingdienst Zakelijk met mijn DigID. SolarNRG geeft te zijner tijd een
instructie;

•

Ik alle gegevens die mij door de Belastingdienst worden toegestuurd, door zal
sturen naar SolarNRG.

Benodigde kopieën
1.

Kopie paspoort of indentiteitsbewijs. Indien identiteitsbewijs (of rijbewijs) zowel
de voor- als achterkant1;

2.

Kopie installatiefactuur, met daarop ten minste de datum, persoonsgegevens, btw
en het totaalbedrag2.

1

Noodzakelijk ter verificatie van je identiteit. Wij zullen deze uiterst zorgvuldig behandelen. 		
Voor een veilige kopie kun je gebruik maken van de KopieID app van de Rijksoverheid. Let op: 		
Burgerservicenummer en geboortedatum moeten zichtbaar blijven.

2

Mocht je andere facturen hebben die in aanmerking komen voor btw teruggaaf (zoals een 			
aanpassing van de meterkast) dan kun je deze optioneel bijvoegen.

Ondertekening
Ik accepteer de akkoordverklaring

Verzenden

btw@solarnrg.nl
btw@solarnrg.nl, solarnrg.nl/btw-service, 0174 - 752 975

