U koopt zonnepanelen en U wilt graag in aanmerking komen voor de terugbetaling van de daar op
betaalde BTW.
Daar helpen wij U graag bij. Deze service is vanuit ons kosteloos voor onze klanten. We hebben wel
wat informatie van U daarvoor nodig: Uw volledige naam (voorletters en achternaam), Uw huidig
woonadres, Uw BSN-nummer en Uw telefoonnummer.
Met deze gegevens melden wij U aan bij de Belastingdienst. Hierdoor wordt U (tijdelijk) ondernemer
voor de BTW (ook wel Omzetbelasting genoemd). U ontvangt dan als alles goed gaat binnen enkele
weken een aantal brieven van de Belastingdienst. 1 met de mededeling dat U in het systeem bent
opgenomen als BTW-ondernemer, 1 met een gebruikersnaam en 1 met een wachtwoord. En soms
ook een papieren aangiftebiljet “Aangifte omzetbelasting Startende ondernemers”. De regel is dat
aangiftes per kwartaal digitaal worden gedaan, dat betekent dat wij deze aangifte alleen kunnen
doen in april voor het 1e kwartaal, in juli voor het 2e kwartaal en zo door. Melden wij U aan tegen het
eind van het lopende kwartaal of wanneer U al in een eerder kwartaal Uw panelen geplaatst heeft
gekregen krijgt U het papieren aangiftebiljet toegezonden. Houdt U er wel rekening mee dat bij de
teruggave van de BTW niet het volledige bedrag uitbetaald gaat worden. Er dient eerst een bijtelling
te worden gedaan van € 20,00 per 1.000 KWh opwekvermogen van uw panelen. Had U al eerder
panelen en blijven deze liggen dan telt dat opwekvermogen ook mee.
De gebruikersnaam en het wachtwoord mag U ons ook per mail toezenden, het papieren
aangiftebiljet willen wij graag als origineel van U ontvangen.
Met deze codes moeten wij ook een bankrekeningnummer aan de Belastingdienst doorgeven. De
BTW is een ander soort belasting als Inkomstenbelasting en Toeslagen en de Belastingdienst betaald
nooit uit op een nummer wat zij niet kennen als gerelateerd aan de belasting die zij uitbetalen. Wij
gebruiken daar in de regel dezelfde rekening voor als van waar U ons betaald heeft. Wilt U de
uitbetaling op een andere rekening, of kennen wij Uw rekeningnummer niet omdat het geld via een
ander kanaal naar ons is gekomen, dan is het fijn als U ons ook het nummer doorgeeft.
In het geval dat U al bij de Belastingdienst bekent bent als ondernemer dan zijn er door onze
overheid beperkingen bedacht. Deze kunnen we omzeilen als U een partner hebt die niet als
ondernemer ingeschreven staat. Een eis daarbij is wel dat uitbetaling in principe alleen gedaan wordt
aan die persoon wiens naam op de energiefacturen voorkomt en die ook degene is die de
zonnepanelen aangeschaft heeft. Maar dat biedt ook weer kansen natuurlijk. Als U Uw
energiecontract opzegt en Uw partner sluit direct een nieuw contract met een (eventueel andere)
energieleverancier zou deze, als nieuwe klant, ook een voordeliger tarief of een startkorting kunnen
bedingen.
Voor BTW-ondernemers is het allemaal wat lastiger. U mag natuurlijk de betaalde BTW aftrekken in
Uw aangifte maar U moet ook aangeven hoeveel energie U als producent hebt opgewekt en

verhoogt met BTW hebt terug geleverd aan Uw energieleverancier. Dat is best wel een complexe
berekening die U het best kunt bespreken met Uw eigen boekhouder.
Heeft U graag nog verdere informatie nodig willen wij U graag te woord staan, maar U kunt ook even
kijken op de site van de Belastingdienst. De specifieke informatie kunt U gemakkelijk vinden door de
onderstaande link aan te klikken:
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/btw/hoe_
werkt_de_btw/voor_wie_geldt_de_btw/eigenaren-van-zonnepanelen/eigenaren_van_zonnepanelen

Wordt het U toch niet helemaal duidelijk mag U natuurlijk ook even bellen, dan proberen wij U
verder te helpen. Hiervoor kunt U bellen met 06-53 27 62 51
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