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Stappenplan btw terugvragen zonnepanelen 
 
 

Heeft u onlangs zonnepanelen aangeschaft en wilt u de betaalde btw over de aanschaf en 
installatie van de zonnepanelen in aftrek brengen? Dit stappenplan helpt u hierbij. Gemiddeld 
levert dit een teruggave op van € 600. 
 
Dit stappenplan is alleen bedoeld voor consumenten die door de exploitatie van 
zonnepanelen (met een maximaal opwekvermogen van 10.000 wattpiek per jaar) 
ondernemer zijn geworden voor de btw. Als u al ondernemer voor de btw was, of als u 
vragen heeft namens de Vereniging van Eigenaren (VvE), dan kan het zijn dat de fiscale 
gevolgen anders zijn. Neem dan contact op met de Belastingdienst of een belastingadviseur. 
 
U heeft de volgende gegevens of informatie nodig om de stappen te doorlopen: 
 

 de factuur of facturen die u voor de levering en installatie van de zonnepanelen heeft 
ontvangen; 
 de energienota of het contract met uw energiebedrijf voor de levering van de 
opgewekte stroom; 
 het (totale) opwekvermogen van uw zonnepanelen. Dat staat in de offerte en/of de 
overeenkomst met uw leverancier. 

 
Het terugvragen van de btw is niet ingewikkeld. U kunt dit met behulp van de onderstaande 
stappen zelf in orde maken.  
 
 

Stap 1 – Bent u ondernemer voor de btw geworden? 
 
De Belastingdienst merkt u pas aan als btw-ondernemer als u voldoet aan de volgende 
voorwaarden: 
 

 u levert regelmatig en tegen vergoeding stroom aan uw energiebedrijf; 
 de teruglevering loopt via maximaal een kleinverbruikaansluiting (3x80A). 

 
 

Stap 2 – Wie kan de btw terugvragen? 
 
Als u een partner heeft, kan slechts een van jullie het verzoek in gang zetten. Dat is degene: 
 

 die de btw heeft betaald over de aankoop, installatie en/of onderhoud van de 
zonnepanelen, en: 

 op wiens naam de energienota staat.  
 
Wilt u de energienota op uw naam of op naam van uw partner zetten, raadpleeg dan de 
regels die uw energieleverancier hiervoor stelt. Dit is vaak pas mogelijk na afloop van het 
energiecontract. 
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Stap 3 - Registreren bij de Belastingdienst 
 
Om de btw terug te kunnen vragen, moet u zich eerst bij de Belastingdienst melden. U doet 
dat via het formulier Opgaaf Zonnepaneelhouders.  
 

 U kunt op het moment van registratie als btw-ondernemer meteen al verzoeken om te 
worden ontheven van administratieve verplichtingen. Dat betekent dat u in de toekomst 
ontheven kunt worden van de verplichting om btw-aangiftes te doen. Bij vraag 3 van het 
formulier kunt u de ontheffing aanvragen.  

  De ingangsdatum van de ontheffing is 1 januari van het jaar opvolgend op het jaar 
waarop u de zonnepanelen heeft gekocht. U hoeft dan vanaf dat moment geen btw-
aangiften meer in te dienen.  
 Binnen 8 weken, na ontvangst van uw verzoek, ontvangt u een reactie van de 
Belastingdienst.  
 Stuur het formulier ingevuld en ondertekend naar: Belastingdienst, Postbus 2891, 6401 
DJ Heerlen 

 
 

Stap 4 – Eerste btw-aangifte 
 
Als u zich heeft geregistreerd bij de Belastingdienst, ontvangt u per post uw persoonlijke btw-
nummer en eerste btw-aangifte. U kunt dan voor het kwartaal waarin u de zonnepanelen 
heeft gekocht en geïnstalleerd de btw-aangifte indienen. Voor de btw is de datum die op de 
eindfactuur van de aankoop van de zonnepanelen staat leidend.  
 

 Voorbeeldformulier btw-aangifte 
 
Toelichting op het formulier:  
 

  Vraag 1a in de eerste kolom (“Bedrag waarover omzetbelasting wordt berekend”) kunt 
 u open laten.  
 Bij vraag 1a in de tweede kolom (“levering/diensten belast met hoog tarief”) van de 
aangifte geeft u de verschuldigde btw op over de opgewekte energie. U kunt op deze 
plek het volledige btw-jaarforfait noteren, zelfs als u niet het hele jaar de zonnepanelen 
heeft gehad. De hoogte van dit forfait is afhankelijk van het opwekvermogen van de 
zonnepanelen en de wijze waarop de zonnepanelen zijn geïnstalleerd. Er wordt namelijk 
een verschil gemaakt tussen geïntegreerde zonnepanelen en niet-geïntegreerde 
zonnepanelen.   

 
Niet-geïntegreerde zonnepanelen zijn zonnepanelen die niet tegelijkertijd de functie vervullen 
van dakbedekking. Dit is bijvoorbeeld het geval bij zonnepanelen die op de bestaande 
dakbedekking worden aangebracht. In de meeste gevallen is sprake van niet-geïntegreerde 
zonnepanelen.  
 
Geïntegreerde zonnepanelen zijn zonnepanelen die tegelijkertijd de functie vervullen van 
dakbedekking. Dit is bijvoorbeeld het geval bij dakpannen met een zonnepaneelfunctie. In 
tegenstelling tot niet-geïntegreerde zonnepanelen worden geïntegreerde zonnepanelen over 
het algemeen niet op de bestaande dakbedekking aangebracht. 
 

https://download.belastingdienst.nl/belastingdienst/docs/opg_zonnepaneelhouders_on0401z1pl.pdf
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/btw/administratie_bijhouden/wie_moeten_een_btw_administratie_bijhouden/ontheffing_administratieve_verplichtingen/verzoek_om_ontheffing_indienen
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/btw/administratie_bijhouden/wie_moeten_een_btw_administratie_bijhouden/ontheffing_administratieve_verplichtingen/verzoek_om_ontheffing_indienen
https://www.eigenhuis.nl/docs/default-source/downloads/besparen-op-woonlasten/formulier_aangifte-omzetbelasting.pdf?status=Temp&sfvrsn=0.6360393165157818
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Als u niet-geïntegreerde zonnepanelen heeft (deze situatie komt het vaakst voor), kunt u 
voor het achterhalen van de verschuldigde btw gebruikmaken van het volgende staatje:  
 

Opwekvermogen zonnepanelen in wattpiek per jaar Forfait aan verschuldigde btw 

  

0 – 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 – 10.000 € 200 

 
Als u geïntegreerde zonnepanelen heeft, kunt u voor het achterhalen van de verschuldigde 
btw gebruikmaken van het volgende staatje:  
 

Opwekvermogen zonnepanelen in wattpiek per jaar Forfait aan verschuldigde btw 

  

0 – 1000 € 5 

1001 – 2000 € 10 

2001 – 3000 € 20 

3001 – 4000 € 30 

4001 – 5000 € 40 

 
Let op: Als u met uw geïntegreerde zonnepanelen een totaal opwekvermogen heeft van 
meer dan 5.000 wattpiek per jaar, neem dan contact op met de Belastingdienst voor vragen 
over de berekening van de verschuldigde btw. Voor hogere opwekvermogens geldt er 
namelijk geen forfait. 
 
Let op: Als u al eerder zonnepanelen heeft aangeschaft en de nieuwe zonnepanelen zijn 
een aanvulling daarop, dan moet u voor het bepalen van het forfait ook rekening houden met 
het totale opwekvermogen (dus inclusief het vermogen van uw oude panelen).  

 
 Bij vraag 5b (“Voorbelasting”) van de aangifte geeft u de betaalde btw over de installatie 
en aanschaf op. U kunt deze bedragen terugvinden op de factuur die u heeft ontvangen 
van de zonnepanelenleverancier/installateur. Als u uw zonnepanelen samen met de 
oplevering van een nieuwbouwwoning heeft verkregen, dan kan het zijn dat u hiervoor 
geen aparte factuur heeft ontvangen. Vraag de aannemer of projectontwikkelaar om een 
aparte factuur voor de levering van de zonnepanelen. De zonnepanelen worden vaak 
via meerwerk geplaatst en dan is aparte facturatie mogelijk.   
 

 De overige rubrieken van de btw-aangifte vult u niet in. Bij het digitaal aangifte doen, vult 
u in de overige openstaande velden een "nul" in. 

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/btw/hoe_werkt_de_btw/voor_wie_geldt_de_btw/eigenaren_van_zonnepanelen
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 Als u zonnepanelen heeft gekocht na 20 juni 2013 heeft u 5 jaar de tijd om de btw terug 
te vragen. 
 
 

 

Stap 5 – Vervolg btw-kwartaalaangifte 
 
U moet dit jaar btw betalen over de stroom die u tot 1 januari van het volgende jaar aan het 
energiebedrijf levert. Hiervoor moet u per kwartaal aangifte(n) doen bij de Belastingdienst. 
Deze aangifte(n) kunt u digitaal indienen via de website van de Belastingdienst. U ontvangt 
van de Belastingdienst een gebruikersnaam en een wachtwoord waarmee u op de website 
kunt inloggen. U vult de btw-aangifte(n) als volgt in:  
 

 U bent alleen btw verschuldigd in de eerste aangifte die u in het kalenderjaar indient. In 
eventuele latere btw-aangiften in dit kalenderjaar bent u geen btw verschuldigd. In deze 
latere aangiften vult u in rubriek 1a van uw btw-aangifte € 0 in. 
 Indien u in dit tijdvak nog inkoopfacturen heeft ontvangen voor de levering en/of 
installatie van uw zonnepanelen, dan kunt u hiervan de btw terugvragen. Dit bedrag 
neemt u op in rubriek 5b van uw btw-aangifte.  
 
Let op: u moet de btw in de aangifte terugvragen over het tijdvak waarin de kosten van 
de levering en de installatie van de zonnepanelen aan u in rekening zijn gebracht (ga 
hierbij uit van de factuurdatum). 

 
 De overige rubrieken van de btw-aangifte vult u niet in. 

 
Let op: pas nadat u uw laatste btw-aangifte over dit jaar heeft ingediend, kunt u worden 
ontheven van uw administratieve verplichtingen en hoeft u geen btw-aangiften meer in te 
dienen. Dat verzoek om ontheffing moet u wel eerst indienen. Vergeet daarom niet om uw 
verzoek daartoe bij Stap 1 op tijd aan de Belastingdienst te versturen. 
 
 

Aandachtspunten 
Mocht u geen ontheffing voor het doen van aangifte (kunnen) aanvragen, dan noemen wij 
hieronder drie tips om te voorkomen dat u toekomstige btw-aangiftes vergeet.  
 

 Zet de btw-aangiftemomenten alvast in uw agenda. Als u per kwartaal btw-aangifte doet, 
moet uw aangifte en betaling bij de Belastingdienst binnen zijn op de volgende data: 

 
 
Aangifte per kwartaal  
 

Aangiftetijdvak 
Uiterste ontvangstdatum  
aangifte en betaling 

4e kwartaal 2016 31 januari 2017 

1e kwartaal 2017 30 april 2017 

2e kwartaal 2017 31 juli 2017 

3e kwartaal 2017 31 oktober 2017 

4e kwartaal 2017 31 januari 2018 
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 Geef op het beveiligde ondernemersgedeelte van de website van de Belastingdienst uw 
e-mailadres op voor een herinnering per e-mail of; 

 U kunt gebruikmaken van de ‘btw-alert’ app. Deze is te downloaden in de App-store of 
Google Playstore. 

https://mijn.belastingdienst.nl/ppa/
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/btw/btw_aangifte_doen_en_betalen/btw_aangifte_doen/wanneer_btw_aangifte_doen/btw_alert_voor_herinnering_aangifte

