
 
Stappenplan voor de BTW teruggaaf voor zonnepanelen 

Een Nederlandse particulier met zonnepanelen wordt als ondernemer aangemerkt als hij/zij 

de opgewekte elektriciteit regelmatig en tegen vergoeding aan de energieleverancier terug 

levert. Dit betekent dat het mogelijk is de 21% BTW op de aanschaf en de montage terug te 

vragen.  

De procedure voor de BTW teruggaaf is begin 2018 door de Belastingdienst vereenvoudigd. 

Hieronder leggen wij stap voor stap uit hoe u de betaalde BTW terug kunt vragen. 

Stappenplan   

1. Na de installatie én de ontvangst van de factuur van Awizon meldt u zich bij de 

Belastingdienst aan via het formulier Opgaaf zonnepaneelhouders.  

Inschrijving bij de Kamer van Koophandel is niet nodig. 

 

Let op: bent u geregistreerd als ondernemer voor de BTW óf was u eerder 

geregistreerd als ondernemer voor de BTW en eindigde de registratie ná de datum 

van de factuur voor de zonnepanelen? Dan kunt u zich niet aanmelden via dit 

formulier: voor u gelden de normale BTW regels (kijk op de website van de 

Belastingdienst). 

 

2. Wanneer de Belastingdienst verder geen vragen heeft, ontvangt u binnen 5 

werkdagen een brief met de bevestiging van uw registratie als ondernemer en een 

persoonlijk BTW nummer. Ook wordt uitgelegd hoe u aangifte kunt doen. 

 

De aangifte kan digitaal of op papier. Voor de digitale aangifte krijgt u enkele dagen 

later per post een inlognaam en een aantal dagen daarna een wachtwoord. Hiermee 

kunt u de digitale BTW aangifte doen en uw rekeningnummer doorgeven waarop het 

bedrag terug gestort moet worden. 

 

Heeft u na een aantal weken nog niets ontvangen van de Belastingdienst? Neem dan 

contact op via telefoonnummer 0800 – 0543. 

 

3. Na ontvangst van de brief en de inloggegevens, kunt u de BTW-aangifte verzorgen. 

U ontvangt de BTW terug over zowel de materialen als de montagekosten met 

uitzondering van een vast (forfait) bedrag. Het forfait bedrag is afhankelijk van het 

totale wattpiekvermogen van uw systeem.  

Wanneer u bijvoorbeeld 8 zonnepanelen met een vermogen van 315 Wattpiek per 

stuk heeft gekocht, dan bedraagt het totale wattpiekvermogen 2520 Wattpiek. Het 

forfaitbedrag dat hierbij hoort bedraagt € 60,00.  

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/themaoverstijgend/programmas_en_formulieren/formulier-opgaaf-zonnepaneelhouders


 
De wattpiekvermogens (in de tabel: “opwekvermogen in Wattpiek”) en de 

bijbehorende forfaitbedragen, treft u in de volgende tabel aan. 

Opwekvermogen in Wattpiek per 
jaar 

Forfait 

0 – 1.000 € 20 

1.001 – 2.000 € 40 

2.001 – 3.000 € 60 

3.001 – 4.000 € 80 

4.001 – 5.000 € 100 

5.001 – 6.000 € 120 

6.001 – 7.000 € 140 

7.001 – 8.000 € 160 

8.001 – 9.000 € 180 

9.001 – 10.000 € 200 

 

Heeft u bijvoorbeeld € 800,00 aan BTW betaald voor een systeem van 2520 

Wattpiek, dan ontvangt u € 740,00 terug (€ 800,00 - € 60,00). 

U vult de aangifte als volgt in:  

 
Let op: 

 vul bij “bedrag waarover omzetbelasting wordt berekend” het cijfer 0 in. Als u 

niets invult, dan krijgt u een foutmelding. 

 Rubriek 5a (omzetbelasting) vult u alleen in als u aangifte doet op papier. 

Wanneer u digitaal aangifte doet, dan wordt dit bedrag automatisch ingevuld. 

 Vul bij rubriek 5b (voorbelasting) het totaalbedrag in dat u aan BTW heeft 

betaald. 

 Bij de laatste vraag vult u het bedrag in dat u terug krijgt (totaal betaalde BTW 

minus het forfaitbedrag). 

Veel succes toegewenst met het aanvragen van de BTW teruggaaf. 

Team Awizon zonne-energie 


