
 

 

BTW-VOORDEEL VOOR DE PARTICULIER ALS ONDERNEMER  

De Belastingdienst maakt het voor zonnepanelen bezitters leuker:  

“Particulieren met zonnepanelen kunnen btw terugvragen”  

In deze instructie leest u wat u moet doen om van een aanzienlijk btw voordeel te genieten.  

Let op: Aan deze instructie kunt u geen rechten ontlenen en de inhoud is onder voorbehoud 

van de specifieke beoordeling van de belastinginspecteur. U blijft zelf 100% verantwoordelijk 

voor de te nemen stappen en het resultaat. SolarOplossing is niet verantwoordelijk voor de 

gevolgen van eventuele wijzigingen in de wet- en regelgeving in de nabije en verre 

toekomst.  

Wat houdt het btw-voordeel in?  

Als particulier kunt u de investering in een  

Door de Nederlandse fiscale wetgeving kan een particulier genieten van de voordelen van vooraftrek 

van de btw, zonder dat hij hoeft te voldoen aan de plichten om btw af te dragen (vanwege de 

kleineondernemersregeling en ontheffing administratieve plichten). zonnestroom systeem nog 

sneller terugverdienen, omdat u de btw van de aanschaf mag terugvorderen bij de 

belastingdienst. Dit scheelt u een aanzienlijk bedrag. Op een gemiddeld systeem bedraagt 

dit al snel € 800,- tot € 1.000, -! 

De belastingdienst merkt u aan als btw-ondernemer als u voldoet aan de voorwaarden, dat u 

regelmatig en tegen vergoeding stroom levert aan uw energiebedrijf, bv. via saldering. Het 

gaat hierbij om kleinverbruik aansluitingen (tot 3x80A).  

Een particulier is ondernemer voor de btw als de particuliere eigenaar van zonnepanelen de 

opgewekte elektriciteit geheel of gedeeltelijk, duurzaam en tegen vergoeding, levert aan zijn 

energieleverancier.  

Dit betekent, dat een particulier: 

*de btw die hij heeft betaald bij de aanschaf van een zonnestroom systeem mag aftrekken én *de btw 

die hij ontvangt bij de levering van elektriciteit aan de energieleverancier – indirect via saldering op de 

factuur - moet afdragen. 

Hierdoor ontstaat per saldo de situatie dat een particulier alle btw op de aanschaf (zowel op 
materialen als arbeid) mag terugvorderen en daarmee zijn terugverdientijd met enkele jaren 
verkleint en het rendement verhoogt.  

 

 

 

 



 

 

Wat moet u doen?  

Om te kunnen genieten van het aanzienlijke voordeel moet u een aantal administratieve 

handelingen verrichten. Deze staan hieronder als ‘te verrichten stappen’ beschreven. Het 

doen van minimaal één btw-aangifte zal de meest ingrijpende zijn. 

Stap 1: Besluit om energie-opwekker te worden via een zonnestroom systeem  

U besluit tot de aanschaf van een zonnestroom systeem en het btw-voordeel te genieten. 

Stap 2: Inschrijving als btw-ondernemer bij de Belastingdienst 

U schrijft zich in als ‘zonnepaneelhouder’ (voor de btw) via het formulier van de 

Belastingdienst ‘Opgaaf zonnepaneelhouders’. 

-> Hoe u aan dit formulier komt en hoe u dit moet invullen, leest u in de Bijlage: Instructie 

stap 1. Let op: u bent hierdoor alleen ondernemer voor de btw en niet voor de 

inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting. Aanvragen van een nummer bij de Kamer 

van Koophandel is niet nodig!  

Stap 3: Verstrekken opdracht 

U ondertekent de offerte voor de aanschaf van een zonnestroom systeem. 

Stap 4: Factuur bewaren 

Na ondertekening van de offerte voor uw zonnestroom systeem, ontvangt u een factuur van 

uw leverancier. Deze heeft u nodig voor uw eerste btw-aangifte. Bewaar deze dus goed! 

Stap 5: btw (omzetbelasting) aangifte doen 

U ontvangt van de Belastingdienst een btw-nummer en bent ondernemer voor de btw. Dit 

betekent dat u verplicht bent om elk kwartaal btw-aangifte te doen. Deze aangifte doet u 

digitaal, via een account op de website van de Belastingdienst, waarvoor u een inlognaam en 

wachtwoord ontvangt. 

Ten behoeve van deze aangifte moet u een btw-administratie bijhouden. Dit moet elk 

kwartaal gedaan worden vanaf de teruggaven van de btw. Wanneer u aangeeft ontheven te 

willen worden van de administratieve verplichtingen, wordt dit doorgevoerd en bent u vanaf 

januari in het nieuwe jaar ontheven van deze verplichtingen. 

U doet btw-aangifte over het kwartaal waarin u het zonnestroom systeem heeft 

aangeschaft. Hierbij trekt u de betaalde btw volledig af als voorbelasting btw. Dit gaat 

digitaal via de website van de belastingdienst.  

->Hoe u deze btw-aangifte invult, leest u in de Bijlage: Instructie stap 2. 

De Belastingdienst stuurt u automatisch een herinnering om de aangifte tijdig te doen. 

Elk kwartaal doet u btw-aangifte tot dat het volgende kalenderjaar is aangebroken en de ontheffing in 

gaat. Koopt u in het begin van het jaar, dan moet u dus meerdere aangiftes doen. Koopt u in het 

laatste kwartaal dan hoeft u slechts één aangifte te doen.  

Samenvattend:  

In het jaar van aanschaf krijgt u uw betaalde btw terug. Daarna vraagt u ontheffing aan, zodat u niet 

langer hoeft te voldoen aan de plichten van een btw-ondernemer en wordt u vanaf januari volgend 

jaar ontheven van deze verplichtingen. Hierdoor heeft u uw betaalde btw teruggekregen en uw 

zonnestroom systeem dus een aantal jaar eerder terugverdiend.  

 



 

 

BIJLAGE Instructie stap 1:  

Vul het formulier ‘Zonnepaneelhouders’ van de Belastingdienst in en stuur het op naar uw  

Belastingkantoor. U kunt dit formulier downloaden op: http://www.solaroplossing.nl/btw-teruggave  

 

Download het formulier en vul dit vervolgens in:  

A. Open het formulier (pdf-bestand) op uw PC en vul het digitaal in. Eventueel kunt u het 

formulier ook eerst printen en daarna met de pen invullen. 

Hieronder ziet u wat u bij elke vraag moet invullen:  

B. 1a. U kunt zelf kiezen wat u invult voor naam; logisch is uw ‘achternaam + 

zonnepanelen’, dus bijvoorbeeld Jansen zonnepanelen. 

1b. Het adres van uw woning waarop de zonnepanelen komen. 

1c. Uw Burgerservicenummer.  

1d. De datum van de plaatsing van de zonnepanelen. Let op! Wanneer de montage 

meerdere dagen heeft plaats gevonden neemt u de datum van oplevering. 

2a. Vul hier ‘nee’ in wanneer u niet als ondernemer geregistreerd staat bij de 

belastingdienst. 

2b. Wanneer het systeem op uw woning komt kunt u ‘woonadres, zie vraag 1’ 

aanvinken. De rest van het veld bij vraag 2b kan vervolgens leeg gelaten worden. Let 

op! Wanneer het adres anders is dan ‘adres vraag 1’ dient het veld bij 2b wel 

ingevuld te worden, dit kan zijn wanneer u uw btw-administratie uitbesteedt.  

3. Wanneer u vanaf 1 januari in het nieuwe jaar geen administratieve verplichtingen meer wil 

hebben vult u ‘ja’ in. U wordt dan ontheven van deze verplichtingen nadat u uw 21% heeft 

teruggekregen en het nieuwe jaar is ingegaan. 

4. Vul het veld ‘onderteken’ in met de gegevens en onderteken deze vervolgens.  

C. Stuur dit formulier vervolgens op naar de belastingdienst.  

  



 

 

BIJLAGE Instructie stap 2:  

Invullen (kwartaal) aangifte omzetbelasting (btw) van de Belastingdienst  

U krijgt een uitnodiging van de Belastingdienst om de aangifte omzetbelasting (btw) te doen. 

Hiervoor ontvangt u een inlognaam en wachtwoord van de Belastingdienst om in te loggen 

als ondernemer op www.belastingdienst.nl. 

Na opening van het aangifteformulier vult u eerst in wat uw naam, functie (= eigenaar) en 

telefoonnummer zijn. Controleer of alle vooraf ingevulde gegevens kloppen.  

Vul daarna de vragen in volgens onderstaande toelichting. 

1a en 1b Leveringen/diensten belast met hoog of laag tarief *Vul in de kolom ‘bedrag 

waarover omzetbelasting wordt berekend’ de omzet in van de producten/diensten, die u 

verkocht hebt. 

Vul in de kolom ‘Omzetbelasting’ het btw-bedrag over deze omzet in. 

In principe ontvangt u btw over de geproduceerde stroom, die u terug levert en/of in eigen 

huis verbruikt. Deze moet u terugbetalen.  

De belastingdienst heeft bepaald dat u hier een forfaitair (een aangenomen) bedrag kunt invullen, 

afhankelijk van de grootte van uw systeem: 

-> Vul in kolom Omzetbelasting het forfait bedrag in dat hoort bij uw systeem.:  

Opwekvermogen in Wattpiek per jaar  

0-1000 1001-2000 2001-3000 3001-4000 4001-5000  

1c. Leveringen/diensten belast met overige tarieven, behalve 0% 

1d. Privé́ gebruik 

1e. Leveringen/diensten belast met 0% of niet bij u belast  

2. Leveringen/diensten waarbij de heffing van omzetbelasting naar u is verlegd  

Forfait: 

Opwekvermogen in Wattpiek per jaar  

0-1000  

1001-2000 

2001-3000  

3001-4000 

4001-5000  

 

Forfait: 

 

20,- euro 

40,- euro 

60,- euro 

80,- euro 

100,- euro 

  



 

 

1c. Leveringen/diensten belast met overige tarieven, 

behalve 0% * vul standaard 0 in  

1d. Privé gebruik * vul standaard 0 in  

1e. Leveringen/diensten belast met 0% of  niet bij u 

belast  * vul standaard 0 in  

2. Leveringen/diensten waarbij de heffing van 

omzetbelasting naar u is verlegd  

* vul bij de vragen betreffende hoofdstuk 2 

 niets in of eventueel 0  

3. Prestaties naar of in het buitenland  * vul bij de vragen betreffende hoofdstuk 3  

niets in of eventueel 0 

4. Prestaties vanuit het buitenland aan u Verricht  * vul bij de vragen betreffende hoofdstuk 4 

 niets in of eventueel 0  

5. Voorbelasting, kleineondernemersregeling  
* vul hier het volledige btw bedrag in, dat u 

heeft betaald voor uw zonnestroom systeem 

bij uw aangifte over het kwartaal, waarin u uw 

systeem heeft gekocht 

(zie factuur). 

*In andere kwartalen vult u 0 in. 

6. Ondertekening  
Stuur uw aangifte digitaal in door uw functie  

en wachtwoord in te geven. 

       

 

 

 

 


