
  

  

  

 
Formulier a.u.b. retour zenden naar:  
Nationale Belasting Adviseurs  
Postbus 30513, 3503AH, Utrecht   
of per e-mail naar info@nba-zonnepanelen.nl    
     

1. Heeft u (dus niet uw partner) al eerder zonnepanelen gekocht en de btw daarover 
teruggevorderd?   
☐ Nee  
☐ Ja, op naam van (voorletters + achternaam): ____________________________________  
   

2. Verricht u (op persoonlijke titel) ondernemersactiviteiten (die btw belast zijn)?   
☐ Ja, ik verricht momenteel btw-belaste activiteiten (actieve eenmanszaak of verhuur woning)  
☐ Nee, ik verricht vrijgestelde prestaties zoals een zelfstandige in de zorg 
☐ Nee, ik neem deel aan een vof, maatschap of bezit een BV  
☐ Nee, maar ik dien nog wel (‘’nul-‘’)aangiftes omzet belasting in en vul niets aan te geven in   
☐ Nee, ik ben gestopt maar ik heb mij niet uitgeschreven bij de KVK   
☐ Nee, ik ben van een eenmanszaak overgegaan naar een BV/VOF  
☐ Nee, geen van bovenstaande  
☐ Anders namelijk: ___________________________________________________________  
  
___________________________________________________________________________  

  
3. Heeft u in het verleden een eenmanszaak gehad en/of btw-belaste activiteiten verricht?  

☐ Nee  
☐ Ja   
Indien uw eenmanszaak nog niet is uitgeschreven bij de KvK is het belangrijk dat u dit vermeld in 
bovenstaand opmerkingenveld  
  

4. Staat het energiecontract (op of voor de datum van de zonnepanelenfactuur) op 
dezelfde naam als de zonnepanelenfactuur?    
Om de btw terug te kunnen vorderen dient de tenaamstelling van het energiecontract overeen 
te komen met de tenaamstelling van de zonnepanelenfactuur.  
☐ Nee  
☐ Ja   
   

5. Zijn uw zonnepanelen (geïntegreerde/in-dak) als vervanging van uw dakbedekking 
aangebracht?  
☐ Nee  
☐ Ja   
   

6. Wat is het totaalvermogen van uw zonnepaneleninstallatie in Wattpiek (Wp)?   
☐ Totaal vermogen in wattpiek: _____________  Wp  
Voorbeeld: 10 LG panelen van 320Wp hebben een totaalvermogen van 3200Wp.  
 

  

7.   Factuurdatum zonnepanelen:  ________________________   
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Belangrijk: voegt u alstublieft uw zonnepanelen factuur toe. Indien u een 
aanbetalingsfactuur heeft dienen we die eveneens te ontvangen.   
   

 

  

  
  
  
  

      


