BTW Teruggaaf op zonnepanelen voor particulieren
Hoofdlijnen






Particulieren die na 20 juni 2013 zonnepanelen hebben aangeschaft, kunnen de
BTW op de aanschaf- en installatiekosten terugvragen van de Belastingdienst.
Wel dient een (gering) bedrag aan BTW afgedragen te worden over de energie die
met de zonnepanelen wordt opgewekt. Omdat dit bedrag lastig te bepalen is, zijn
hiervoor door de Belastingdienst forfaitaire bedragen vastgesteld, afhankelijk van
de capaciteit van de panelen.
Er dient een BTW-nummer aangevraagd te worden bij de Belastingdienst.
Vervolgens reikt de Belastingdienst een aangifteformulier uit, waarmee de BTWaangifte gedaan kan worden.
Voor de jaren volgend op het jaar van aanschaf, kan een verzoek om ‘ontheffing
van administratieve verplichtingen’ ingediend worden. Gevolg hiervan is, dat
alleen in het jaar van aanschaf BTW-aangifte gedaan moet worden om daarmee
de teruggaaf te claimen. In de daarop volgende jaren zijn er geen BTWverplichtingen meer richting de Belastingdienst.

Voorbeeld bij zogenaamde ‘niet-geïntegreerde panelen’ (dit zijn meest voorkomde panelen)
Voor de aanschaf en installatie van niet-geïntegreerde zonnepanelen heeft u een rekening ontvangen
met daarop een BTW-bedrag van (bijvoorbeeld) € 800. De zonnepanelen zijn niet-geïntegreerd, u
kunt daarom het hele BTW-bedrag als voorbelasting in aftrek brengen. De zonnepanelen hebben een
capaciteit van 2.800 kWh.
Verschuldigde BTW:
Voorbelasting
Terug te ontvangen BTW

€ 60,€ 800,€ 740,-

Benodigde gegevens voor de aanvraag
o

N.A.W. gegevens aanvrager (bij gehuwden of partners is dit degene op wiens naam de
energienota is gesteld).

o
o
o
o
o
o
o
o
o

BSN/sofinummer van de aanvrager.
Geboortedatum.
Telefoonnummer.
E-mailadres.
Bankrekeningnummer (voor de teruggaaf van de BTW).
Kopie-facturen aankoop en installatie van de panelen.
Datum van plaatsen van de panelen.
Opwekvermogen in Wattpiek per jaar van de panelen.
Type van de panelen (niet-geïntegreerde panelen of geïntegreerde panelen?).

Uitgebreide informatie
Hierboven zijn de hoofdlijnen weergegeven. Op de website van de Belastingdienst is uitgebreide
informatie te vinden in een document met veelgestelde vragen over deze regeling.
Dit document is opgenomen op www.belastingdienst.nl onderdeel ‘Particulier’ onder het kopje
‘Nieuws’.

