BTW-VOORDEEL ZONNEPANELEN NU OOK VOOR PARTICULIEREN
Middels een uitspraak van het Europese Hof heeft Staatsecretaris Frans Weekers van Financiën
definitief bevestigd:

Iedereen kan zijn BTW over de aanschaf van zonnepanelen terug krijgen!
Hoe werkt het
• Als u tegen vergoeding (via uw zonnepanelen) stroom levert aan uw energiebedrijf kunt u
aangemerkt worden als BTW-ondernemer. Dit geldt ook als de stroom die u levert wordt
gesaldeerd met de stroom die u van uw energieleverancier afneemt.
•	Als BTW-ondernemer mag u de BTW terug vorderen welke u gaat betalen over het
aanschafbedrag van uw zonnepanelen en de installatie daarvan.
• Daarnaast kunt u BTW betalen voorkomen door een beroep doen op de Kleine Ondernemersregeling. Als zonnepaneeleigenaar blijft u namelijk beneden de grens van € 1.345,- aan af te
dragen BTW.
•	Bij de terug te vorderen BTW over de installatie dient rekening te worden gehouden met een
klein forfait (variërend tussen € 20,- en € 100,-) dat niet aftrekbaar is, dit als gevolg van het
privégebruik van de installatie.
Wat bieden we
Wanneer u bij ons zonnepanelen koopt kunt u dit voordeel geheel door ons laten verzorgen.
Wij vragen hier slechts € 75,- euro vergoeding voor. Normaal kost dit al gauw € 150,- euro.
Hierbij maken wij gebruik van de diensten van OOVB Adviseurs & Accountants (www.oovb.nl)
welke in de regio als degelijk en betrouwbaar bekend staan. Verder regelen we:
• uw aanmelding bij de belastingdienst als ondernemer voor de BTW;
• aangifte omzetbelasting, waarin de btw over de aankoop en installatie wordt teruggevraagd;
• verzoek om toepassing kleine ondernemersregeling en ontheffing van administratieve lasten.
Wat moet u ons verstrekken
• een kopie van een geldig identiteitsbewijs;
• IBAN-/banknummer voor de BTW teruggave;
• e-mailadres en telefoonnummer waarop u bereikbaar bent
voor eventuele aanvullende vragen.

Wij maken het niet alleen makkelijk, maar ook leuker!
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