Stappenplan BTW teruggaaf (belastingdienst)
Bent u al ondernemer, dan dient u met ons contact op te nemen. U dient dan een ander
stappenplan te volgen.
Voordat u zich aanmeldt: LET OP; De naam op de rekening die u van de installateur van de
zonnepanelen ontvangt moet gelijk zijn aan de naam op de factuur van de
energieleverancier.
Stap 1: U meldt zich aan als ondernemer voor de btw.
Vul het formulier “Opgaaf zonnepaneelhouders” in en stuur deze op naar de
belastingdienst.
1. Gegevens Zonnepaneelhouder (dit zijn uw persoonlijke gegevens)
2. Gegevens voor btw
a. Wat is het correspondentieadres
b. Wilt u de kleine ondernemersregeling toepassen (KOR)?
Op de belastingdienst is te lezen wat de KOR inhoudt en wat de voor en
nadelen hiervan zijn.
Binnen 10 werkdagen ontvangt u of u inderdaad btw-ondernemer bent. U ontvangt de brief
‘Vaststelling belastingplicht”.
Stap 2: Geef uw rekeningnummer door voor de uitbetaling van de btw.
Sla deze stap niet over. En doe dit al voor u de aangifte doet. Dit voorkomt vertraging bij de uitbetaling.
De belastingdienst gebruikt namelijk niet automatisch een rekeningnummer dat al bij hen bekend is.
Het rekeningnummer geeft u aan de belastingdienst door met een digitaal formulier.
Hoe vult u het formulier in?
Hebt u geen contactpersoon zoals een boekhouder? Dan vult u bij 'contactpersoon’ uw eigen gegevens
in.
Bij subnummer vult u de 2 cijfers in die na de B komen in uw omzetbelastingnummer. U kunt deze
cijfers terugvinden in de brief vaststelling belastingplicht uit stap 1.

Stap 3: btw-aangifte doen
U ontvangt van de belastingdienst de aangifte digitaal of op papier.
In beide gevallen vult u alléén de rubrieken 1 en 5 in.
Als u de aangifte zelf invult, hoeft u bij ‘contactpersoon’ niets in te vullen. U kunt ook uw
eigen gegevens invullen.
Hoe vul u de aangifte in?
Heeft de belastingdienst uw aangifte al klaargezet?
U kunt de aangifte pas invullen als die voor u klaar staat. Dat doen zij in de laatste week van
het tijdvak waarover u aangifte gaat doen.
U vindt de aangifte in het beveiligde gedeelte van hun internetsite (Inloggen voor
ondernemers)
Hebt u een papieren startersaangifte ontvangen? Dan zet de belastingdienst voor dat tijdvak
geen digitale aangifte meer klaar.
Staat de aangifte klaar? In de stappen hieronder leggen we uit hoe u de aangifte in moet
vullen.
Stap 4: Bepaal of u niet-geïntegreerde of geïntegreerde zonnepanelen
hebt
U heeft niet geïntegreerde zonnepanelen.
Stap 5: Bepaal of u gebruik kan maken van een vastgesteld bedrag
(forfait) of zelf de btw gaat berekenen.
U kunt gebruik maken van een vastgesteld bedrag (forfait). Dit bedrag staat in de offert klein gedrukt.

Stap 6: U kunt nu de aangifte als volgt invullen
Rubriek in btw-aangifte

Bedrag waarover omzetbelasting
wordt berekend

Omzetbelas
ting

1a (Leveringen/diensten belast met
hoog tarief)

€ 0 (vul hier echt het cijfer ‘0’ in. Als u hier
niets invult, krijgt u een foutmelding.

€ Forfait
bedrag (te
vinden in uw
offerte)

Bij rubriek 2,3 en 4 hoeft u niets in te vullen. U klikt meteen op akkoord.

Rubriek in btw-aangifte

Omzetbelasting

5a (Omzetbelasting)

€ Forfait bedrag (dit vult u alleen in als u aangifte doet op papier.
U vult hier dan normaals het forfaitbedrag in. Doet u online
aangifte, dan wordt dit bedrag automatisch voor u ingevuld)

5b (Voorbelasting)

€ Hier vult u het btw bedrag in welke gemeld staat op onze
factuur. Vermeld het bedrag in hele euro’s.

5c (Subtotaal)

- (5a - 5b), komt een minus getal uit

5d (Kleineondernemersregeling)

Hier vult u niets in

5e (Totaal)

- (is gelijk aan 5c) (minus bedrag, aangezien u dat geld terug
krijgt.)

