
  
  

Dit document is slechts een handleiding.  
Energy Building is niet aansprakelijk voor de aanvraag 

 en afhandeling van de BTW teruggave. 

Stappenplan terugvragen BTW zonnepanelen voor particulieren  

Op het moment dat u als particulier de keuze maakt om een investering te doen in een 

systeem met zonnepanelen is het mogelijk om de BTW op de 

aankoop hiervan terug te vragen. Het betreft hier in de praktijk 

een mooie teruggave van 21 procent van de totale prijs die u 

hebt geïnvesteerd. Wanneer u voor 4.400 euro hebt 

geïnvesteerd in zonnepanelen betekent dit dat u ruim 750 euro 

kunt terugvragen. Wij hebben hieronder in een duidelijk 

stappenplan aangegeven hoe u een aanvraag bij de 

Nederlandse Belastingdienst kunt indienen.   

  

Teruggave van BTW zelf doen of uitbesteden?  

Eerst willen we antwoord geven op een veel gestelde vraag. Is het namelijk interessant om 

de aanvraag tot teruggave zelf te doen of is het beter dit uit te besteden? In de praktijk wordt 

aangeraden om de aanvraag zelf te doen. De procedure is zo eenvoudig dat iedereen dit zelf 

zou moeten kunnen. Uiteraard kunt u er ook voor kiezen om de aanvraag uit te besteden 

maar de kosten hiervan bedragen al snel tussen de 100 & 150 euro per aanvraag.  

  

Geen aanvraag tot teruggave indienen? Geen BTW terug!  

In Nederland is het zo dat iedereen die ervoor heeft gekozen om zonnepanelen te kopen en 

te laten plaatsen per kwartaal een BTW-aangifte moet indienen. Als u ervoor kiest zich niet 

te registeren als zijnde een ondernemer ontvangt u van de Belastingdienst automatisch een 

zogenaamde ontheffing van BTW-aangifte op basis van een bijzondere regeling voor kleine 

bedrijven of ondernemers. In de praktijk is het zo dat alle particulieren onder deze regeling 

vallen. Niets doen lijkt er dus voor te zorgen dat alles alsnog in orde komt.  

Let op: als u zelf geen actie onderneemt om zich te registreren als ondernemer komt u ook 

niet in aanmerking voor BTW teruggave over de aankoop van en installatie van de 

zonnepanelen. 

  

Stappenplan voor BTW terugvragen bij aankoop zonnepanelen  

Als u gebruik wilt maken van de teruggave van de BTW op de geïnstalleerde zonnepanelen 

moet u zich dus aanmelden als ondernemer bij de Belastingdienst. Houd hierbij rekening dat 

de aanvrager dezelfde persoon dient te zijn als degene aan wie de factuur van de 

zonnepanelen is gericht én degene op wiens naam het energiecontract staat. Als de factuur 

op een andere naam staat dan het energiecontract kan er geen BTW teruggevraagd worden.  

De meeste particulieren die zonnepanelen kopen, maken gebruik van de kleine ondernemers 

regeling (KOR). Voordeel hiervan is dat er geen omzetbelasting hoeft te worden afgedragen 

aan de Belastingdienst en dat u maar 1 keer (soms 2 keer) BTW-aangifte hoeft te doen. 

Bedenk wel dat als u gebruik maakt van de KOR u hierna 3 jaar lang geen BTW terug kunt 

vragen voor bijvoorbeeld de aanschaf van extra panelen of het geval u een eigen bedrijf wilt 

gaan starten. 
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Stap 1: Versturen van formulier ‘Opgaaf zonnepaneelhouders’  

Stuur het ingevulde formulier ‘Opgaaf zonnepaneelhouders’ op naar 

de Belastingdienst. Met dit formulier meldt u zich aan als ondernemer, 

zo kunt u later BTW terugvragen. U bent ondernemer, omdat u een 

deel van de stroom levert aan de energiemaatschappij en niet zelf 

direct gebruikt.  

Bij vraag 2b geeft u aan of u wilt meedoen aan de kleine ondernemers 

regeling (KOR). Als u meedoet aan de KOR vraagt u om vrijstelling 

van de BTW. De meeste particulieren kiezen ervoor om mee te doen. 

Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar de site van de Belastingdienst: 

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/btw/content/btw-terugvragen-voor-

zonnepanelen-ik-ben-particulier 

 

Stap 2: De reactie van de Belastingdienst  

Binnen 10 werkdagen nadat de Belastingdienst uw formulier heeft ontvangen zal zij de brief 

‘Vaststelling belastingplicht’ naar u sturen. Hierin staat de bevestiging dat u geregistreerd 

bent al ondernemer met uw hierbij behorende BTW-nummer. Daarnaast ontvangt u een 

brief met inloggegevens voor de (digitale) aangifte.  

  

Stap 3: Geef uw rekeningnummer door 

Geef een rekeningnummer door voor de BTW-teruggaaf. Ook als de Belastingdienst al een 

rekeningnummer van u heeft. 

Log in met DigiD op ‘Mijn Belastingdienst Zakelijk’. Klik bovenaan op 'Mijn gegevens'. Klik bij 
'Rekeningnummer opgeven of wijzigen' op 'Openen'. Vul nu het formulier 'Opgeven of 
wijzigen rekeningnummer ondernemers' in. 

Bij 'Omzetbelastingnummer' vult u de 2 cijfers in die na de B komen. Deze vindt u in de brief 
'Vaststelling belastingplicht' die u hebt ontvangen van de Belastingdienst.  

Voor verdere informatie verwijzen wij u naar de site van de Belastingdienst. 

 

Stap 4: BTW aangifte indienen 

Nadat u het formulier voor de BTW-teruggaaf hebt verstuurd, krijgt u een aantal brieven van 
de Belastingdienst. Die hebt u nodig om aangifte te kunnen doen. Als u bij de brief 
'Vaststelling belastingplicht' een papieren aangifte ontvangt dan moet u deze aangifte 
gebruiken. Als u geen papieren aangifte krijgt, moet u digitaal aangifte doen. Hieronder ziet u 
hoe u dat doet. 
  
Log in met DigiD op ’Mijn Belastingdienst Zakelijk’. Klik bovenaan op 'Omzetbelasting'.  
Vul de aangifte in die voor u is klaargezet. 

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/ondernemers/content/inloggen-voor-ondernemers
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/ondernemers/content/inloggen-voor-ondernemers
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Voor uw aangifte hebt u deze gegevens nodig: 
 de factuur van de aanschaf en installatie 

U hoeft de factuur niet mee te sturen met uw aangifte, bewaar die wel voor een 
eventuele controle. 

 het maximale opwekvermogen van uw zonnepanelen in 'Wattpiek' 

 

Let bij het invullen op of u geïntegreerde of niet-geïntegreerde zonnepanelen hebt. 

De meeste mensen hebben niet-geïntegreerde zonnepanelen. Dat zijn panelen die alleen 
stroom opwekken en niet de functie van dakbedekking hebben. Voor niet-geïntrigeerde 
zonnepanelen mag u álle BTW terugvragen. Wij verwijzen u voor meer informatie hierover 
naar de site van de Belastingdienst. 

BTW-aangifte doen met het forfait is de eenvoudigste manier – er is dan al berekend hoeveel 

BTW u moet betalen. Het bedrag dat u terugkrijgt is de BTW die is betaald min een vast 

bedrag (het forfait). Dit forfait is een vooraf vastgesteld bedrag. U mag dit bedrag niet 

verlagen als u de zonnepanelen pas later in het jaar gaat gebruiken. In onderstaande tabel 

ziet u welk 'forfait' u moet aangeven voor het vermogen dat u opwekt. Kiest u voor aangifte 

doen zónder forfait? Dan moet u zélf berekenen hoeveel BTW u moet betalen. 

Tabel forfait voor zonnepanelen die op het dak liggen of staan 

Opwekvermogen in Wattpiek 
Forfait 
(omzetbelasting) 

      1 -   1000  €                         20  

1001 -   2000  €                         40  

2001 -   3000  €                         60  

3001 -   4000  €                         80  

4001 -   5000  €                       100  

5001 -   6000  €                       120  

6001 -   7000  €                       140  

7001 -   8000  €                       160  

8001 -   9000   €                       180  

9001 - 10000  €                       200  
 

 
Hebben uw zonnepanelen een opwekvermogen van meer dan 10.000 Wattpiek? 

Kijk dan op de site van de Belastingdienst hoe de omzetbelasting moet worden berekend. 

 

Meer informatie hierover kunt u lezen op de site van de Belastingdienst. 

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/btw/content/btw-terugvragen-voor-

zonnepanelen-ik-ben-particulier 

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/btw/content/btw-terugvragen-voor-zonnepanelen-ik-ben-particulier
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/btw/content/btw-terugvragen-voor-zonnepanelen-ik-ben-particulier

