Van harte gefeliciteerd met de aanschaf van uw zonnepanelen!
De betaalde BTW is terug te vragen via de belastingdienst. Als dienst bij de aanschaf van de
zonnepanelen kunnen wij de teruggave van de BTW voor u verzorgen. Graag willen wij u via
deze weg informeren over de werkwijze om de BTW terug te ontvangen. De teruggave wordt
verzorgd door W&S Administratieve Dienstverlening B.V. in Monster.
Na betaling van de factuur aan SolarBox ontvangt u per e-mail een link waar u zich kan
aanmelden voor deze dienst. Hier dienen een aantal gegevens te worden ingevuld, zoals adres,
geboortedatum en BSN (bestaande uit 9 cijfers). Ook moet de factuur worden toegevoegd in
PDF. Hieronder een toelichting op een aantal vragen:
Heeft u reeds een BTW nummer op uw naam staan?
Dit gaat om een BTW nummer als u een eigen eenmanszaak heeft of werkzaam bent als ZZP’er.
Een BTW nummer van een V.O.F. of B.V. wordt hier niet bedoeld. Hier kiest u voor “JA” als u
ZZP’er bent of een eenmanszaak heeft. In alle andere gevallen kiest u voor “NEE”.
Preci eze naam op uw energienota:
Om de BTW terug te vragen gelden een aantal voorwaarden. Eén van deze voorwaarden is dat
het energiecontract bij de leverancier ook op uw naam moet staan. De tenaamstelling van de
aanmelding en het energiecontract moet hiervoor dus gelijk zijn. Vaak is de tenaamstelling van
het contract met één telefoontje met de stroomleverancier aan te passen. Mocht dit niet
kunnen, verzoeken wij u contact met ons op te nemen.
I BAN(banknummer):
Hier vragen wij u het bankrekeningnummer (IBAN) op te geven waarop u de teruggave wilt
ontvangen. Dit rekeningnummer zal door ons worden doorgegeven aan de belastingdienst voor
de uitbetaling.
Vergeet onderaan het formulier niet aan te vinken dat u SolarBox en W&S Administratieve
Dienstverlening B.V. toestemming geeft de BTW terug te vragen.
Na het invullen van het online formulier zal dit in behandeling worden genomen en zal u
worden aangemeld als ondernemer voor de BTW. Na het verzenden van het digitale formulier
zult u een automatisch bericht ontvangen. Ontvangt u deze e-mail niet direct, dan is er
waarschijnlijk iets misgegaan bij de verzending. We verzoeken u het formulier dan nogmaals te
verzenden. Tevens zal na de verwerking van dit formulier een e-mail worden toegezonden door
W&S.
Na aanmelding zullen er een aantal gegevens door de belastingdienst naar u worden
toegestuurd. Dit zijn:
- Een bevestiging van de aanmelding met een BTW nummer en een BTW
identificatienummer
- Inloggegevens voor een digitale omgeving van de belastingdienst, bestaande uit een
gebruikersnaam en wachtwoord.’
Het is voor de voortgang erg belangrijk dat alle correspondentie die u hierover ontvangt van de
belastingdienst aan ons doorstuurt. Zonder de gegevens kunnen wij niet nagaan of er aangiften
worden klaargezet bij de belastingdienst. Het niet tijdig indienen van uitgereikte aangiften kan
leiden tot boetes!

Forfait:
Ter compensatie van de BTW op de terug geleverde energie en de BTW op de stroom voor eigen
gebruik is er een wettelijk forfait vastgesteld. Dit forfait dient te worden opgenomen als
verschuldigd bedrag in de aangifte. Het forfaitbedrag wordt vastgesteld op basis van het
opwekvermogen van de panelen. Dit is te berekenen door het aantal gekochte zonnepanelen te
vermenigvuldigen met het aantal Wattpiek (Wp) van de panelen. Het aantal Wp’s per paneel
kunt u terugvinden op de ontvangen factuur. Hieronder een overzicht:
Wp
0 - 1000
1001 - 2000
2001 - 3000
3001 - 4000
4001 - 5000
5001 - 6000
6001 - 7000
7001 - 8000
8001 - 9000
9000 - 10000

Forfait
€20,€40,€60,€80,€100,€120,€140,€160,€180,€200,-

Heeft u een pakket gekocht met een opwekvermogen van meer dan 10.000wp zal de
verschuldigde belasting worden vastgesteld op basis van het werkelijk gebruik. Voor het
vaststellen van dit werkelijk gebruik zal contact met u worden opgenomen na de aanmelding.
Hieronder geven wij een aantal situaties weer die voor u van toepassing zijn:
Al gemeen:
In het algemene zal er sprake zijn van een “normale” teruggave. Dit houdt in dat u een
zonnepanelen pakket heeft gekocht van minder dan €14.400 (inclusief BTW). Daarnaast heeft u
geen onderneming. In deze situatie zal een eenmalige aangifte worden uitgereikt. Bij de
aanmelding zullen wij namelijk een verzoek doen op de kleine ondernemersregeling. Dit houdt
in dat u na afwikkeling van de teruggave een vrijstelling zal krijgen voor verdere BTW aangiften.
Voorbeel d:
U koopt 8 zonnepanelen van 310 wp voor een totaalprijs van €4.000 (exclusief BTW). Hierover
betaald u nog €840 BTW. De panelen hebben een opwekvermogen van 2480 wp. Hierbij hoort
een forfait van €60. Uit de aangifte zal een teruggave volgen van €780 (€840 BTW -/- € 60
forfait). Het bedrag van €780 zal door de belastingdienst aan u worden overgemaakt.
Onderneming:
Heeft u zonnepanelen aangeschaft en werkt u als ZZP’er of heeft u een eenmanszaak? Dan zal
door de belastingdienst geen nieuw BTW nummer worden uitgereikt. Wij zullen wel een
aanmelding doen richting de belastingdienst. De activiteiten voor de BTW zullen worden
opgenomen bij de activiteiten van de onderneming. De BTW op de zonnepanelen mag in deze
situatie worden opgenomen in de eerstvolgende aangifte van de onderneming. Ook hierbij dient
rekening te worden gehouden met het forfait, zoals eerder genoemd.

Groot pak ket:
Per 1 januari 2020 heeft er een wijziging plaatsgevonden in de eerder genoemde kleine
ondernemersregeling. Dit houdt in dat er bij de keuze voor de regeling sprake is van vrijstelling
voor de BTW. Voor de regeling dienen investeringen, waarvoor de BTW is teruggevraagd voor
een periode van 5 jaar te worden gevolgd (de herzieningsperiode). Over de periode dat de
investeringen (de zonnepanelen) niet meer worden gebruikt voor belaste prestaties, zal de
teruggevraagde BTW moeten worden herzien. Heeft u een pakket zonnepanelen aangeschaft
met een hogere aanschafprijs dan €14.400 (inclusief BTW) en heeft u hierover meer dan €2.500
aan BTW teruggevraagd, dan krijgt u hiermee te maken. Wanneer u in deze situatie gebruik wilt
maken van de kleine ondernemersregeling dan zult u over de 4 volgende jaren ieder jaar 1/5
deel van de terug ontvangen BTW moeten terugbetalen aan de belastingdienst. Aangezien dit
ongewenst is, zullen wij in deze situaties voor u bij de aanmelding niet kiezen voor de kleine
ondernemersregeling. Gevolg hierbij is wel dat tot de herzieningsperiode van 5 jaar voorbij is nog
aangiften BTW zal moeten worden ingediend bij de belastingdienst. Elk jaar zal dan een stukje
BTW moeten worden afgedragen voor de BTW over terug levering aan de energiemaatschappij,
maar ook een stukje BTW over de energie die privé is gebruikt. Goedgekeurd is dat hiervoor
wordt aangesloten bij het voor de zonnepanelen geldende forfait.
Voorbeel d:
U koopt in 2020 een pakket zonnepanelen bestaande uit 25 panelen van 310wp. Hiervoor
betaald u €15.557 (inclusief €2.700 BTW). U meld zich aan voor de BTW teruggave.
Er zal een aangifte worden gedaan, waarbij een geldend forfait wordt opgenomen van €160. Uit
de aangifte zal een teruggave volgen van €2.540, wat door de belastingdienst aan u zal worden
uitbetaald. Als u hierna gebruik maakt van de kleine ondernemersregeling zal over de jaren
2021, 2022, 2023 en 2024 een herziening moeten plaatsvinden. Deze herziening gaat om een
bedrag van €540 per jaar. Dit bedrag zou derhalve aan het eind van elk jaar moeten worden
terugbetaald aan de belastingdienst. Aan het eind van de herzieningsperiode heeft u een
voordeel gehad van €2.540 – 4*540= €380. Als er geen gebruik wordt gemaakt van de kleine
ondernemersregeling zal er niet jaarlijks een herziening plaatsvinden. Wel zal over de jaren
2021, 2022, 2023 en 2024 een bedrag ten grootte van het forfait, ad €160, moeten worden
betaald. Per saldo zal een bedrag van €1.900 ( €2.540- 4*160) overblijven. Het verschil tussen
wel of niet gebruik maken van de kleine ondernemersregeling komt in dit voorbeeld neer op
€1.520.
Kleinere pakketten zonnepanelen hebben in principe ook te maken met de herzieningsperiode.
Echter is door de staatssecretaris van financiën goedgekeurd dat bij een herziening van minder
dan €500 per jaar, de herziening niet hoeft plaats te vinden. Deze personen kunnen hierdoor
zonder problemen gebruik maken van de kleine ondernemersregeling.
De doorlooptijd van de aanmelding bij de belastingdienst is momenteel ongeveer 2 á 3 weken.
Hierna zullen de eerste brieven aan u worden toegezonden. Hierna zal ook een aangifte worden
uitgereikt. Houd er rekening mee dat deze aangifte pas zal worden uitgereikt na afloop van het
lopende kwartaal (in de maanden januari, april, juli en oktober). Na het indien van de aangifte
zal er met ongeveer 6 tot 8 weken een beschikking worden toegekend en zal de belastingdienst
over gaan tot uitbetaling van het te ontvangen bedrag.
Aandachtspunten:
- Aanmelden via de link die u ontvangt van SolarBox
- Staan de aanmelding, de factuur en het energiecontract op dezelfde naam?
- Alle correspondentie die u van de belastingdienst verzoeken wij u zo spoedig
mogelijk door te sturen aan W&S, dit om eventuele boetes te voorkomen
Voor aanvullende vragen over de BTW teruggave, kunt u contact opnemen met W&S
Administratieve
Dienstverlening B.V. op telefoonnummer 0174-244704 of per e-mail
zonnepanelen@wsadministraties.nl

