
Open het formulier

Stappenplan 
btw op zonnepanelen
terugvragen
Handige uitleg in 3 snelle stappen

Tot en met 2022 zat er btw op zonnepanelen. De betaalde
btw kon je na het kopen van de panelen terugvragen bij de
Belastingdienst. Vanaf 1 januari 2023 zit er geen btw meer
op zonnepanelen. 

De factuurdatum bepaalt of je wel of geen btw betaalt. Is
het een datum in 2023? Dan betaal je geen btw. Staat op de
factuur een datum in 2022? Dan betaal je wel btw. In het
stappenplan hieronder leggen we uit hoe je de btw
terugvraagt. Het is belangrijk dat je dit binnen 6 maanden
na aankoop van de zonnepanelen doet.

Verstuur het formulier 
'Opgaaf zonnepaneelhouders'
Wil je btw terugvragen? Dan moet je je eerst als ondernemer
aanmelden bij de Belastingdienst. Dit kun je doen via het formulier
'Opgaaf zonnepaneelhouders'. Voor de wet ben je namelijk
ondernemer omdat je zonnestroom levert aan een
energiemaatschappij. De meeste mensen kiezen ervoor om gebruik
te maken van de kleine ondernemersregeling (KOR). 

Het voordeel is dat je dan geen omzetbelasting (btw) hoeft te
betalen aan de Belastingdienst en dat je maar 1 (soms 2) keer btw-
aangifte hoeft te doen. Het nadeel is dat je daarna 3 jaar lang geen
btw meer kunt terugvragen. Dit is ongunstig als je bijvoorbeeld
extra panelen koopt of als je een eigen bedrijf begint.

Geef je rekeningnummer door
De Belastingdienst wil graag weten op welke bankrekening zij de
btw kan uitbetalen. Geef daarom je rekeningnummer door via 
Mijn Belastingdienst Zakelijk (inloggen met DigiD).

Let op: je kunt het rekeningnummer pas doorgeven nadat je de
brief 'Vaststelling belastingplicht' van de Belastingdienst hebt
gekregen. Daarin staat namelijk jouw omzetbelastingnummer
dat je nodig hebt. Je moet het rekeningnummer altijd doorgeven.
Ook als de Belastingdienst al een rekeningnummer van je heeft
voor de inkomstenbelasting of toeslagen. 

Doe btw-aangifte

Klik na het inloggen bovenaan op 'Omzetbelasting'. 
Vul de aangifte in die de Belastingdienst voor je heeft
klaargezet.

Heb je de brief en inloggegevens gekregen van de Belastingdienst?
Doe dan je btw-aangifte. Je krijgt de btw die je betaald hebt min een
vast bedrag terug. Het vaste bedrag noemen het 'forfait'.

Meestal krijg je per post een papieren aangifte van de
Belastingdienst. Krijg je die niet? Dan moet je digitaal btw-aangifte
doen via Mijn Belastingdienst Zakelijk:

 
Tip: Meestal is 1 keer aangifte doen genoeg. Maar check aan het begin van het nieuwe kwartaal
online of er een 2e aangifte voor je klaarstaat. Is dat het geval? Kies dan in de aangifte bij de vraag
‘Hebt u iets aan te geven’ voor ‘Nee’ en ondertekenen en verstuur de aangifte.

 
 

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/themaoverstijgend/programmas_en_formulieren/formulier-opgaaf-zonnepaneelhouders
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/ondernemers/content/uitloggen
https://mijnzakelijk.belastingdienst.nl/GTService/#/inloggen

