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Introductie btw-teruggave service
Van harte gefeliciteerd met de aanschaf van uw
zonnepaneleninstallatie!
Zoals u waarschijnlijk al weet kan iedere particulier die
zonnepanelen heeft gekocht de btw over de gehele
factuur terugvorderen. Alles in goede banen leiden bij de
Belastingdienst kan een hele uitdaging zijn. Als erkend
consulent (nr: 679161) heeft Nationale Belasting
Adviseurs zich hierin gespecialiseerd waardoor we u hier
volledig in kunnen ontzorgen!
#samenvoorduurzaam heeft het mogelijk gemaakt dat wij namens u de btw-teruggave
verzorgen. Gedurende het traject houden we u continu op de hoogte. Ook heeft u via
uw eigen online portaal op ieder moment inzage in de status van uw
btw-teruggaaftraject. Via deze brochure informeren wij u over hetgeen u kunt
verwachten van onze dienstverlening.

Uw aanmeldlink: https://mijn.nba-zonnepanelen.nl/samenvoorduurzaam

Achtergrond

Vrijstelling van Omzetbelasting

Een
Nederlandse
particulier
die
zonnepanelen heeft laten installeren wordt
gezien als ondernemer. Het leveren van
energie aan het net wordt, sinds het Fuchs
arrest van 20 juni 2013, gezien als een
economische activiteit. Hierdoor wordt de
particulier die de zonnepanelen heeft
aangeschaft btw-plichtig. Dit betekent ook dat
de btw kan worden teruggevorderd. Er moet
ook btw betaald worden over de stroom die u
opwekt. Wij verzorgen alle administratie!

Nadat we u hebben aangemeld als
ondernemer vragen we vanaf het volgende
kalenderjaar,
vrijstelling
aan
voor
administratieve verplichtingen waardoor u
geen btw-aangiften meer hoeft te doen. Dit
kan door aanspraak te maken op de
“Omzetgerelateerde
Vrijstelling
van
Omzetbelasting”, oftewel de OVOB. Deze
regeling kan worden toegepast omdat uw
‘onderneming’ minder dan € 20.000,- omzet
draait per jaar. Zie p.7 voor meer informatie!

Al bínnen 1 werkdag sturen we namens u de 1e brief naar de Belastingdienst,
uiteraard nadat we uw gegevens op juistheid hebben gecontroleerd!
Voorwaarden en uitzonderingen:
U bent géén ondernemer voor de btw. Verenigingen, stichtingen en VvE’s kunnen ook gebruik
maken van de btw-teruggave! (zie vraag 3 op pagina 8, meest gestelde vragen);
De tenaamstelling van het energiecontract moet, op of vóór de datum van de factuur,
overeenkomen met die van de zonnepanelenfactuur;
U heeft géén zakelijk energiecontract (geen bedrijfsnaam op de poststukken);
Aanmelding geschiedt uiterlijk op 1 mei volgend op het jaar van aanschaf;
Het factuurbedrag incl. btw is niet hoger dan €14.404,-. Neemt u a.u.b.
contact met ons op als dit wel zo is!
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Wat wij voor u doen:
Treden namens u in contact met de
Belastingdienst om de btw-teruggave
te verzorgen;
Registreren u als ondernemer en
voeren alle communicatie met de
Belastingdienst namens u;
Dienen namens u alle btw aangiften in,
als ook eventuele nul aangiften;
Verzoeken om vrijstelling zodat u de
opvolgende jaren geen aangiften btw
meer hoeft te doen;
We houden u gedurende het gehele
traject op de hoogte via de e-mail;
Desgewenst koppelen wij voor u, uw
rekeningnummer aan het btw-nummer
voor de zonnepanelen.
We staan u graag telefonisch te woord
of reageren binnen 24 uur per e-mail.

Wat kunt u verwachten

Geïntegreerde zonnepanelen (in-dak)
In het geval dat u een in-dak systeem heeft
waarbij de panelen in het dak zijn
geïntegreerd kan ⅓ deel van het btw-bedrag
worden teruggevorderd minus het forfaitbedrag. Dit komt doordat de in het dak
geïntegreerde zonnepanelen tevens de
functie hebben van dakbedekking. Het
forfaitbedrag dat door de Belastingdienst
wordt ingehouden wijkt iets af van de forfaitbedragen bij een op-dak systeem. Elke
1.000Wp resulteert in een afdracht van € 10,.
Systemen met meer dan 10.000 wattpiek
Indien uw systeem een vermogen heeft van meer
dan 10.000Wp kan er geen gebruik worden
gemaakt van het forfait. In plaats daarvan moet
worden berekend hoeveel stroom werkelijk is
teruggeleverd aan het net, maar ook hoeveel
zonnestroom
uzelf
heeft
verbruikt.
De
Belastingdienst ziet dit namelijk als privégebruik
van zakelijke middelen, en daar dient ook btw
over betaald te worden. Deze manier van
berekenen is vaak voordeliger dan het forfaitbedrag (zie ook vraag 7 op p.9 bij de meest
gestelde vragen).

Hoeveel BTW u terugkrijgt
U kunt bijna het gehele btw-bedrag, vermeld
op uw zonnepanelenfactuur, terugkrijgen.
Echter moet over de opgewekte energie btw
betaald worden. Dit wordt ook wel het forfait
genoemd, en is een fractie van het terug te
vorderen btw-bedrag. Dit forfait-bedrag
wordt vastgesteld aan de hand van het
Wattpiekvermogen (Wp) van uw pvinstallatie.
Stel dat u 10 panelen van 300Wp heeft, dan
is het vermogen van uw installatie 3.000Wp.
Voor iedere 1.000Wp staat een forfaitbedrag van € 20,-. Dit wordt naar boven
afgerond. Stel dat een installatie 3.600Wp
per jaar opwekt, dan is het forfaitbedrag
€ 80,-. Zie ook de tabel hiernaast.
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Wanneer ontvangt u het btw-bedrag
Afhankelijk van het moment dat de panelen zijn geïnstalleerd en de drukte bij de Belastingdienst,
ontvangt u binnen 4 tot 6 maanden nadat uw aanvraag is ingediend en goedgekeurd het btw-bedrag
op uw rekening.
Nadat we uw aanmelding hebben ontvangen controleren wij uw gegevens binnen 1 werkdag. Als
alle gegevens juist zijn en u voldoet aan de voorwaarden wordt binnen diezelfde werkdag het
registratieformulier naar de Belastingdienst verstuurd. Normaal gesproken ontvangen wij binnen 6
weken de bevestiging van de Belastingdienst dat u bent geregistreerd als
ondernemer/zonnepanelenhouder. Vanaf dit moment kunnen we voor u de aangifte indienen,
binnen het eerstvolgende tijdvak waarin dit mogelijk is, namelijk de maand die volgt op het kwartaal
waarin u de zonnepanelen heeft gekocht (zie tabel hieronder). Zodra de aangifte is ingediend geeft
de Belastingdienst, normaal gesproken, binnen 12 weken een akkoord af. Hierna zal het btw-bedrag
binnen enkele dagen op uw rekening worden gestort. Wij brengen u per e-mail op de hoogte zodra
het akkoord is afgegeven. De status van uw aanvraag wordt ook bijgehouden in uw online NBAomgeving.

“Wij houden u bij elke stap op de hoogte van de status van uw btwteruggave, deze kunt u ook inzien in uw online nba-omgeving”
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Doorgeven van uw bankrekeningnummer
De kans is groot dat uw rekeningnummer reeds bekend is bij de Belastingdienst, echter gaat het in
dat geval om uw relatie als particulier met de Belastingdienst. Omdat het hier gaat om een zakelijke
relatie, doordat u als ondernemer bent geregistreerd, moet uw bankrekeningnummer tijdens dit btwteruggaaftraject (alsnog) worden doorgegeven. Dit kan op twee manieren:
Rekeningnummer doorgeven via DigiD
Het makkelijkst is om het rekeningnummer door te geven via DigiD doordat wij u deze stappen uit
handen kunnen nemen middels een machtigingscode. Ook als u zelf geen DigiD-account heeft of
nooit een DigiD account heeft geactiveerd, kunnen we van DigiD een machtiging ontvangen. Deze
machtigingscode kan éénmalig en alleen gebruikt worden om uw rekeningnummer door te geven.
In ons aanmeldformulier wordt u gevraagd of u wilt dat we dat voor u doen. Als dat zo is ontvangt u
de machtigingscode binnen 3 tot 4 werkdagen op uw adres. Die machtigingscode kunt u vervolgens
aan ons overhandigen. Hierna hoeft u tijdens het proces verder niets meer te doen!
Rekeningnummer doorgeven via zakelijk mijn.belastingdienst account
Het is ook mogelijk om uw rekeningnummer door te geven aan de Belastingdienst met uw zakelijke
inloggegevens die u na registratie per post ontvangt van de Belastingdienst, te weten een
gebruikersnaam en wachtwoord. Om veiligheidsredenen worden de gebruikersnaam en het
wachtwoord altijd naar uw eigen adres gestuurd in de vorm van twee afzonderlijke brieven. Te zijner
tijd sturen wij u een e-mail met een eenvoudig stappenplan waarmee u uw bankrekeningnummer
kunt doorgeven. Desgewenst kunnen wij u hiermee helpen. Belt of mailt u ons in dat geval gerust.
U heeft uw zakelijke gebruikersnaam en wachtwoord niet nodig als u het rekeningnummer via DigiD
doorgeeft. Wij adviseren u om beide brieven goed te bewaren voor het geval u in de toekomst gaat
ondernemen.
Belangrijk: u ontvangt mogelijk onbedoeld brieven van de Belastingdienst!
Uit ervaring weten we dat de Belastingdienst af en toe vergissingen maakt. Zo kan het voorkomen
dat de Belastingdienst post naar u stuurt in plaats van naar ons. Ontvangt u één van onderstaande
poststukken van de Belastingdienst, stuurt u die dan altijd aan ons door (per post of per e-mail)
zonder daarop zelf actie te ondernemen:





“Vastelling belastingplicht”
“Beschikking omzetbelasting”
“Verplichting tot aangifte omzetbelasting”
“Vraag naar kopie factuur zonnepanelen”

Privacy (AVG) en de bewaarplicht
Nationale Belasting Adviseurs is erkend belastingconsulent. Ons consulentennummer is 679161.
We verwerken uw persoonsgegevens digitaal en nemen uw privacy zeer serieus. U kunt onze
privacyverklaring hier inzien: https://www.nba-zonnepanelen.nl/privacyverklaring
Bewaarplicht
Ondernemers zijn verplicht om de boekhouding tenminste 7 jaar te bewaren. In uw geval wordt u
aangemerkt als ondernemer maar omdat de aard van de onderneming slechts beperkt is tot het
verkopen van zonnestroom hoeft u alleen uw zonnepanelenfactuur te bewaren gedurende deze 7
jaar. Vanzelfsprekend hebben wij ook een bewaarplicht voor de gegevens betreffende uw aanvraag.
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Meest gestelde vragen
In dit hoofdstuk staan we uitgebreid stil bij enkele belangrijke en veelvoorkomende vragen. Heeft u
naar aanleiding van de informatie die u hieronder leest toch nog vragen, neem gerust contact met
ons op!
1. Ik ben reeds ondernemer, maakt dit uit?
Dit maakt alleen uit indien u als persoon ondernemer bent voor de btw:
Eenmanszaak (1): omzetbelastingplichtig
Indien u een eenmanszaak heeft en aangifte doet van uw omzetbelasting is het niet gunstig om de
btw terug te vorderen. Dit zou namelijk betekenen dat u ieder jaar, zolang als de eenmanszaak actief
is, btw dient af te dragen over de opgewekte stroom. Het voordeel van de btw-teruggave weegt hier
dan niet meer tegenop.
Oplossing:
Gelukkig is er in de meeste gevallen een oplossing, namelijk door de btw terug te vorderen
op andermans naam. Wel dient deze persoon te voldoen aan de eerder gestelde
voorwaarden. Houdt in dit geval ook rekening met de voorwaarde die stelt dat het
energiecontract op dezelfde naam moet staan als de zonnepanelenfactuur (zie vraag 6).
Eenmanszaak (2): reeds vrijgesteld van administratieve verplichtingen
Indien u een eenmanszaak heeft maar bent vrijgesteld van administratieve verplichtingen
(bijvoorbeeld als zelfstandige in de zorg) dan kunt u wél uw btw terugkrijgen.
Eenmanszaak (3): zowel u als uw partner heeft een eenmanszaak
Indien u én uw partner een eenmanszaak hebben en er geen andere persoon is op wiens naam de
btw kan worden teruggevorderd kan er soms toch een slimmigheid worden toegepast. Is dit van
toepassing op uw situatie verzoeken we u ons telefonisch of per e-mail te contacteren om de opties
door te nemen.
Let op: als u recent bent gestopt met uw eenmanszaak kan het zijn dat u of uw boekhouder
nog wel nul-aangiften indient. In dit geval wordt u nog gezien als ondernemer en is het niet
verstandig de btw terug te vorderen (zie bovenstaande oplossing).
B.V., VOF en/of Maatschap
In het geval u een B.V. heeft of deelneemt aan een VOF en/of Maatschap dan kan de btw over de
zonnepanelenfactuur gewoon worden teruggevorderd. U kunt dan op persoonlijke titel worden
aangemerkt als ondernemer voor de btw naast uw andere onderneming. Wel is het belangrijk dat
uw energiecontract niet op een bedrijfsnaam staat. Is dit wel het geval dan dient u eerst het
energiecontract van naam te wijzigen (zie ook vraag 6).
Inkomsten uit de verhuur van een (vakantie-) woning
Als u inkomsten genereert als verhuurder van een woning dan wordt u door de Belastingdienst
gezien als ondernemer en is het niet gunstig om op uw naam de btw terug te vorderen. Gelukkig
kan ook in deze situatie soms gebruik worden gemaakt van bovenstaande oplossing.
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2. Wat houdt de nieuwe KOR / OVOB regeling precies in?
Per 1 januari 2020 verandert de kleineondernemersregeling (KOR) van naam en wordt de “Omzet
gerelateerde Vrijstelling van Omzetbelasting”, ofwel de OVOB.
Omdat uw “onderneming”, waarmee u opgewekte stroom verkoopt aan uw energieleverancier,
minder omzet maakt dan € 20.000,- kunt u aanspraak maken op deze OVOB. Dit is raadzaam want
daarmee wordt voorkomen dat u een administratie moet bijhouden en in de jaren daarna ook btw
moet afdragen over de opgewekte stroom. De OVOB gaat in vanaf het eerst volgende kalenderjaar
(volgend op het jaar waarin de zonnepanelen zijn geïnstalleerd) en duurt tenminste 3 jaar.
Mijn factuurbedrag is hoger dan €14.404,- inclusief btw, wat nu?
Sinds 2020 heeft het Ministerie van Financiën de Nederlandse regels gelijk getrokken met de rest
van Europa. Hierdoor is er een drempel opgeworpen waarbij er minder btw teruggevorderd kan
worden dan voorheen over zonnepanelensystemen met een factuurbedrag van meer dan € 14.404,inclusief btw. Indien de btw wordt teruggevorderd middels de gangbare procedure dan zal u in de
4 jaar, volgend op het jaar van aanschaf, ieder jaar 20% van het totale btw-bedrag op de
zonnepanelenfactuur moeten terugbetalen. Hiermee komt het btw-voordeel bijna in zijn geheel te
vervallen.
Gelukkig weten wij (meestal) een oplossing! Neemt u a.u.b. contact met ons op om de
mogelijkheden te bespreken!
Kan ik over een tweede set zonnepanelen nogmaals btw terugvorderen?
Dat hangt af van de situatie. Het is per 2020 voor tenminste 3 jaar na het jaar dat volgt op het jaar
waarin de zonnepanelenfactuur is gedateerd, niet meer mogelijk om over een extra set
zonnepanelen btw terug te vorderen. Dit komt doordat we dan voor u de OVOB regeling hebben
toegepast waardoor uw zonnepanelenonderneming vrijgesteld is van het doen van aangiftes van de
omzet.
Na 4 tot 6 jaar, nadat de OVOB is stopgezet, kunt u de btw wel weer terugvorderen over een tweede
set zonnepanelen maar dit is minder gunstig. De OVOB regeling kan niet nogmaals worden
toegepast. Dit heeft tot gevolg dat uw onderneming niet kan worden vrijgesteld van de aangifte
omzetbelasting wat er toe leidt dat u dan 1 tot 3 jaar btw moet betalen over de opgewekte stroom.
Oplossing: U kunt de btw over een tweede set zonnepanelen wel terugvorderen op naam van
bijvoorbeeld uw partner, mits deze persoon voldoet aan de eerder genoemde voorwaarden
N.B. Het is wél mogelijk om de btw over een tweede set zonnepanelen terug te vorderen als u beide
systemen in hetzelfde jaar aanschaft. Dit komt doordat de OVOB pas ingaat vanaf het jaar na
aanschaf.
Houdt er overigens wel rekening mee dat bij een uitbreiding van uw zonnepaneleninstallatie de
facturen van beide systemen bij elkaar worden opgeteld. Dit kan ertoe leiden dat u alsnog boven
het hierboven genoemde drempelbedrag uitkomt van € 14.404,- met de daar uit voortvloeiende
consequenties.
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3. Kan de btw worden teruggevorderd door een Stichting, VvE, Instelling en/of Vereniging?
Vanaf 2020 kunnen ook Stichtingen, Instellingen en Verenigingen ook aanspraak maken op de
OVOB. Dit betekent dat de btw-teruggave over zonnepanelen ook voor hen gunstig kan zijn (niet
altijd). Hoeveel btw er kan worden teruggevorderd is afhankelijk van de hoeveel stroom wordt
opgewekt voor eigen verbruik, over dat deel kan namelijk geen btw worden teruggevorderd.
Voorbeeld: er wordt 1/3e deel van de opgewekte stroom gebruikt voor eigen verbruik dan kan over
het restant, in dit voorbeeld 2/3e van de opgewekte stroom, btw worden teruggevorderd op basis
van de eindnota.

Vereniging van Eigenaren (VvE)
Het is vanaf 2020 ook mogelijk voor een VvE om de btw terug te vorderen. Echter kan ook hier geen
aanspraak worden gemaakt op het totale btw-bedrag. Gemiddeld kan er 60% van het btw-bedrag
worden teruggevorderd. Ook dit heeft te maken met de verdeelsleutel tussen eigen verbruik en het
deel dat wordt verkocht aan het net. De procedure om de btw terug te vorderen wijkt voor een VvE
af omdat er een verzoek voor vooroverleg moet worden ingediend bij de Belastingdienst. Dit heeft
een doorlooptijd van gemiddeld zes weken.

4. Ik overweeg op korte termijn te gaan ondernemen, kan dat zonder gevolgen?
Indien u op korte termijn van plan bent om op persoonlijke titel een onderneming te starten is het
belangrijk om stil te staan bij de volgende aandachtspunten.
Door de btw terug te vorderen over uw zonnepanelen meldt u zich aan als ondernemer voor de btw.
U moet in het eerste jaar, net als iedere ondernemer, btw betalen over de opgewekte stroom.
Doordat we u bij de Belastingdienst aanmelden voor de OVOB regeling hoeft u van het eerst
volgende kalender jaar geen btw te betalen over de opgewekte stroom. Die OVOB regeling geldt
echter voor tenminste 3 jaar tenzij u meer dan € 20.000,- omzet draait in een jaar. Concreet betekent
dit twee dingen:
A. Zodra u start met uw onderneming en daarmee btw-plichtig wordt, wordt u geacht om ook
weer te starten met het afdragen van btw over de opgewekte stroom.
B. Indien u minder dan € 20.000,- omzet draait met uw nieuwe onderneming dan kunt u de
OVOB regeling niet opheffen. Dit betekent in de praktijk dat u geen btw kunt aftrekken van
uw inkoopfacturen maar ook geen btw hoeft af te dragen zolang als de OVOB regeling nog
geldt (tenminste 3 jaar).

5. Kan ik mij nog aanmelden als ik te laat (later dan 6 maanden na jaar van aanschaf) ben?
De Belastingdienst verlangt dat iemand die de btw wenst terug te vorderen zich uiterlijk aanmeldt
op 1 juni van het jaar dat volgt op het jaar van aanschaf. Om er zeker van te zijn dat wij uw gegevens
op tijd kunnen doorsturen ontvangen wij uw gegevens graag uiterlijk op 1 mei. Als u zich later
aanmeldt kan alleen nog een verzoek worden ingediend via ambtelijke weg. Dit verzoek moet binnen
5 jaar (vanaf het jaar van aanschaf) worden ingediend. NBA kan u ook hierbij van dienst zijn.
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6. Moet het energiecontract overeenkomen met de naam op de zonnepanelenfactuur?
Ja, dit is een voorwaarde om de btw terug te kunnen vorderen. De zonnepanelenfactuur dient op
naam te staan van de persoon die de btw wenst terug te vorderen. Daarnaast moet de
tenaamstelling van het energiecontract tijdig (!), dat wil zeggen op of voor de datum van de
zonnepanelenfactuur, overeenkomen met die van de zonnepanelenfactuur.
Indien de tenaamstelling van het energiecontract moet worden aangepast is het dus van groot
belang
dat
dit
gebeurt
voor
(of
uiterlijk
op)
dezelfde
dag
dat
de
zonnepanelenfactuur wordt uitgebracht!
7. Mijn systeem heeft een vermogen van meer dan 10.000Wp, wat verandert er dan?
In deze situatie wordt geen gebruik gemaakt van het forfait maar moet worden berekend hoeveel
stroom werkelijk is teruggeleverd aan het net. Maar ook hoeveel zonnestroom uzelf heeft opgebruikt.
De Belastingdienst ziet dit als privégebruik van zakelijke middelen, en daar dient ook btw over
betaald te worden.
In overleg met de Belastingdienst hebben we afgesproken dat we bij de eerste aangifte een
schatting maken van de opgewekte stroom in dat kwartaal. Aan het eind van het kalenderjaar,
wanneer de jaarrekening wordt verzonden doen wij wederom een aangifte met ditmaal de werkelijke
opgewekte hoeveelheid stroom. Dit betekent dat er aan het eind van het jaar een kleine bedrag door
u moet worden afgedragen aan de Belastingdienst.
Deze rekenmethode werkt gelukkig in uw voordeel want hij is doorgaans voordeliger dan wanneer
u minder dan 10.000Wp aan zonnepanelen heeft en het forfaitbedrag had moeten toepassen.
8. Moet ik bij de aangifte Inkomstenbelasting (IB) rekening houden met de zonnepanelen?
Nee, u hoeft geen rekening te houden met de zonnepanelen bij het doen van uw
inkomstenbelastingaangifte.
9. Ik heb post ontvangen van de Belastingdienst, moet ik daar iets mee doen?
Naast de eerder genoemde brieven (p. 5 belangrijk!) die de Belastingdienst u per abuis kan
toesturen in plaats van aan ons, zal u ook brieven ontvangen die u kunt opnemen in uw
administratie. Zo ontvangt u een zakelijk gebruikersnaam en een wachtwoord die in twee
afzonderlijke brieven wordt verstuurd. Indien u géén DigiD heeft en/of ons niet heeft gevraagd om
uw rekeningnummer te koppelen dan kunt u met deze inloggegevens zelf uw rekeningnummer
doorgeven aan de Belastingdienst. Hiertoe sturen wij t.z.t. een stappenplan.
Ook ontvangt u de volgende brieven:



U krijgt geen btw-aangiften meer
Uw nieuwe BTW-identificatie nummer

Beide brieven hoeft u niet aan ons door te sturen. De eerste brief bevat een bevestiging van het feit
dat u per volgend kalender jaar bent vrijgesteld van verdere administratieve handelingen. De tweede
brief is niet relevant voor u als zonnepanelenhouder. Alleen als u ooit op persoonlijke titel wilt
ondernemen heeft u deze brief nodig.
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