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Stappenplan
BTW terugvragen 
zonnepanelen

Wie zonnepanelen koopt en regelmatig stroom levert aan zijn energieleverancier (via de kleinverbruik

aansluiting 3x80A), wordt automatisch ondernemer voor de btw. Sinds 1 januari 2020 betekent dat dat 

je je verplicht moet aanmelden bij de Belastingdienst. De meeste zonnepaneeleigenaren, met een lager 

opwekvermogen van de zonnepanelen dan 10.000 wattpiek, zijn gelukkig vrijgesteld van deze verplichting. 

Wil je de btw over de aanschaf en installatie terugvragen? Dan is registratie bij de Belastingdienst  

wel noodzakelijk. Lees in dit stappenplan hoe het werkt.

Om de btw terug te kunnen vragen, heb je de volgende gegevens* nodig:

• De factuur of facturen van de levering en installatie van de zonnepanelen. De factuur moet op jouw naam  

staan. Vallen de zonnepanelen in een (beperkte) gemeenschap van goederen dan mag de factuur ook op naam 

staan van je partner.

• De overeenkomst met de energieleverancier voor de levering van de stroom. Deze moet op het moment  

van de aanschaf van de zonnepanelen op jouw naam staan.

• Het (totale) opwekvermogen van de zonnepanelen (wattpiek). Dit staat in de offerte en/of de overeenkomst  

met de leverancier of in de technische specificatie van de zonnepanelen zelf.

* Deze informatie hoef je niet met de aanvraag mee te sturen maar moet je wel bewaren mocht de Belastingdienst er 

achteraf om vragen. 

Voor de aanvraag voor de teruggave van de btw op de aanschaf en installatie van zonnepanelen gold tot 1 januari 2019 

geen uiterlijke termijn. Met ingang van 2019 is dat aangepast en is er een uiterlijke termijn opgenomen. Dit houdt in dat 

de btw uiterlijk binnen zes maanden na afloop van het kalenderjaar, waarin de zonnepanelen zijn aangeschaft, moet 

terugvragen bij de Belastingdienst. Heb je in 2022 zonnepanelen gekocht? Vraag de btw dan vóór 1 juli 2023 terug.

Wordt het verzoek later dan de zes-maandperiode gedaan, dan kan bij de Belastingdienst om een ambtshalve 

teruggave worden gevraagd. Hiervoor geldt een periode van vijf jaar na afloop van het jaar waarin de zonnepanelen zijn 

aangeschaft. Het is verstandig om het hier niet op aan te laten komen, omdat deze stap met meer onzekerheden  

is omgeven. Je kunt namelijk niet tegen een afwijzing in bezwaar en beroep gaan.

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2021-47567.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2021-30899.html
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Is het recht op teruggave van btw vóór 2019 ontstaan, dan geldt er een overgangsrecht en was er in elk geval nog tot  

1 juli 2019 de mogelijkheid om de btw terug te vragen ongeacht het jaar waarin de zonnepanelen zijn aangeschaft.

LET OP

• Ben je al ondernemer voor de btw, dan kunnen de fiscale gevolgen anders zijn dan beschreven in dit stappenplan. 

Hetzelfde geldt voor Verenigingen van Eigenaars (VvE). Neem in dit geval contact op met de Belastingdienst of met 

een belastingadviseur.

• Wie al eerder om btw-teruggave heeft gevraagd en een onherroepelijke afwijzing heeft ontvangen, komt niet in 

aanmerking voor teruggave; de Belastingdienst wijst nieuwe verzoeken af.

2023 GEEN BTW OVER ZONNEPANELEN

Wie zonnepanelen koopt voor op of nabij de woning, hoeft daar vanaf 1 januari 2023 geen btw meer over te betalen. 

Het btw 0% tarief geldt voor geïntegreerde en niet-geïntegreerde zonnepanelen op bestaande woningen. Ook voor niet 

-geïntegreerde panelen op nieuwbouwwoningen. Het 0% btw tarief geldt niet voor de oplevering van geïntegreerde 

panelen samen met de nieuwbouwwoning. In dat geval betaal je het reguliere 21% btw tarief. Wel kun je met behulp van 

dit stappenplan om teruggave vragen.

Heb je in 2022 al via een deelfactuur een vooruitbetaling gedaan inclusief btw? Dan blijft de btw over die 

vooruitbetalingen in 2022 aftrekbaar. Zelfs als de zonnepanelen pas in 2023 worden geplaatst. Volg de stappen 

hieronder voor het terugvragen van de betaalde btw in 2022. Houd er wel rekening mee dat je in 2022 geen btw-forfait 

hoeft op te geven bij vraag 1a in de tweede kolom (“Omzetbelasting”) van de aangifte. Omdat je in 2022 geen energie 

hebt teruggeleverd mag je deze stap overslaan.

Stap 1 
REGISTREREN BIJ DE BELASTINGDIENST

Om de btw terug te kunnen vragen, moet je je eerst bij de Belastingdienst aanmelden als ‘ondernemer voor de btw’.  

Dat kan met behulp van je DIGID via een digitaal formulier.

• Koop je na 1 januari 2022 voor het eerst zonnepanelen en word je ondernemer voor de btw? Dan moet je je 

aanmelden bij de Belastingdienst en krijg je eenmalig een btw-aangifte uitgereikt, mits je:

• je je bij de Belastingdienst aanmeldt en

• direct bij aanmelding kiest voor toepassing van de kleine ondernemersregeling per 1 januari 2023. 

• Vermeld in de Opgaaf Zonnepaneelhouders de datum waarop je je als ondernemer voor de btw aanmeldt;  

dit is de datum die op de factuur van de zonnepanelen staat. 

• Het digitale formulier is alleen geschikt als je je niet al eerder als ondernemer hebt geregistreerd  

bij de Belastingdienst.

Wil je liever de registratie doen met een papieren formulier? Dan kan dat via het formulier Opgaaf Zonnepaneelhouders.

• Stuur het formulier ingevuld en ondertekend naar: Belastingdienst, Postbus 2891, 6401 DJ Heerlen.

Stap 2
REACTIE VAN DE BELASTINGDIENST AFWACHTEN

Normaal gesproken, stuurt de Belastingdienst je binnen 10 werkdagen per brief een bevestiging van je registratie als 

ondernemer voor de btw (‘Vaststelling belastingplicht’), met een persoonlijk btw-nummer.

Stap 3
BTW-AANGIFTE / AANGIFTE OMZETBELASTING

Na bevestiging van je registratie (stap 2) kun je met je DigiD inloggen op het zakelijke portaal van de Belastingdienst  

voor ondernemers. Je kunt nu btw-aangifte doen over de periode waarin je zonnepanelen hebt gekocht en 

geïnstalleerd. De datum op de eindfactuur van de zonnepanelen is hierbij leidend. Ook kun je een rekeningnummer 

doorgeven of wijzigen bij “Mijn Gegevens”.

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/themaoverstijgend/programmas_en_formulieren/formulier-opgaaf-zonnepaneelhouders
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/themaoverstijgend/programmas_en_formulieren/formulier-opgaaf-zonnepaneelhouders
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/ondernemers/content/inloggen-voor-ondernemers
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Meld je je na het kwartaal waarin je de zonnepanelen hebt gekocht en de factuur hebt ontvangen? Dan kan de 

Belastingdienst je een papieren aangifte uitreiken die je kunt invullen en opsturen. Het aangifteformulier kun je indienen 

vanaf de eerste dag van het kwartaal na het kwartaal waarin de zonnepanelen zijn geïnstalleerd. Lees hieronder een 

toelichting bij een aantal vragen op het aangifteformulier.

TOELICHTING OP DE BTW-AANGIFTE

• Vraag 1a in de eerste kolom (“Bedrag waarover omzetbelasting wordt berekend”) 

Bij het omzetbedrag vul je het getal ‘0’ in. Volgens de Belastingdienst hoef je bij toepassing van het gebruik van de 

btw-forfaitbedragen (kolom 2) geen omzet op te geven.

• Bij vraag 1a in de tweede kolom (“Omzetbelasting”) van de aangifte geef je de verschuldigde btw op over de 

opgewekte energie. Je kunt op deze plek het volledige btw-jaarforfait noteren, zelfs als je niet het hele jaar de 

zonnepanelen hebt 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.

Als je niet-geïntegreerde zonnepanelen hebt (deze situatie komt het vaakst voor, dit zijn zonnepanelen die niet als 

dakbedekking dienen), kun je voor het achterhalen van de verschuldigde btw gebruikmaken van het volgende staatje:

OPWEKVERMOGEN ZONNEPANELEN IN WATTPIEK 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 je geïntegreerde zonnepanelen hebt (zonnepanelen die tegelijkertijd dakbedekking zijn), kun je voor het achterhalen 

van de verschuldigde btw gebruikmaken van het volgende staatje:

OPWEKVERMOGEN ZONNEPANELEN IN WATTPIEK FORFAIT AAN VERSCHULDIGDE BTW

0 – 1000 € 5

1001 – 2000 € 10

2001 – 3000 € 20

3001 – 4000 € 30

4001 – 5000 € 40

5001 – 6000 € 50

6001 – 7000 € 60

7001 – 8000 € 70

8001 – 9000 € 80

9001 – 10.000 € 90
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LET OP

• Hebben de zonnepanelen een totaal opwekvermogen van meer dan 10.000 wattpiek, neem dan  

contact op met de Belastingdienst voor vragen over de berekening van de verschuldigde btw. Voor  

hogere opwekvermogens geldt er namelijk geen forfait.

• Als je al eerder zonnepanelen hebt aangeschaft en de nieuwe zonnepanelen zijn een aanvulling daarop,  

dan moet je voor het bepalen van het forfait ook rekening houden met het totale opwekvermogen (dus  

inclusief het vermogen van de oude panelen). Lees wel eerst de aandachtspunten bij “Zonnepanelen bijkopen”  

in dit stappenplan.

• Bij vraag 5a (“Verschuldigde omzetbelasting rubrieken 1 t/m 4”) van de aangifte wordt kolom 2 bij de vragen  

1 t/m 4 bij elkaar opgeteld. In het digitale aangifteformulier wordt dit veld automatisch ingevuld. 

• Bij vraag 5b (“Voorbelasting”) van de aangifte geef je de betaalde btw over de installatie en aanschaf op. Je kunt 

deze bedragen terugvinden op de factuur die je hebt ontvangen van de zonnepanelenleverancier/installateur.  

Let op! Alleen als je geïntegreerde zonnepanelen hebt, dan geef je niet het volledige bedrag aan betaalde btw  

op maar 1/3de van dat bedrag. Bijvoorbeeld: bij een bedrag van € 1.200 aan betaalde btw geef je in dit geval  

€ 400 op als voorbelasting.

• Automatisch het “Subtotaal” bij vraag 5c en het “Eindtotaal” bij vraag 5e en het “Totaal”

• De overige rubrieken van de btw-aangifte

• Bekijk een voorbeeld btwaangifte

Stap 4
GEEF JE REKENINGNUMMER DOOR

• Portaal bij de belastingdienst.

• Log in met je gebruikersnaam en wachtwoord

• Klik op “overige formulieren’ en vervolgens op het formulier “wijziging rekeningnummer”

• Geef je persoonlijke gegevens door en meldt dat je alleen je rekeningnummer hiermee doorgeeft voor de btw.

2020: de nieuwe kleine ondernemersregeling (KOR)
ZONNEPANELEN BIJKOPEN

Heb je vóór 1 januari 2020 de btw teruggevraagd over de aankoop en installatie van de zonnepanelen dan ben je per  

1 januari 2020 automatisch aangemeld door de Belastingdienst voor de nieuwe kleine ondernemersregeling. Zolang je 

eerder niet meer dan € 2.500 aan btw in aftrek hebt gebracht, hoef je niets te doen en blijf je ontheven  

voor administratieve verplichtingen.

Let op! Wil je ná 1 januari 2020 zonnepanelen bijkopen en wil je ook de betaalde btw daarover in aftrek te brengen, dan 

ben je verplicht om je uiterlijk 4 weken vóór het kwartaal waarin je de aankoop wil doen, je af te melden voor de kleine 

ondernemersregeling (KOR). Met dit formulier meld je dat je de deelname aan de kleineondernemersregeling (KOR)  

wilt beëindigen.

Je moet dus de zonnepanelen pas kopen als je bericht hebt gehad van de Belastingdienst dat je bent afgemeld voor  

de KOR. Koop je de zonnepanelen eerder dan loop je het gevaar dat de factuur van de zonnepanelen wordt verstuurd  

in een kwartaal waarin je nog onder de KOR valt. In die situatie kun je btw aftrek mislopen of recht krijgen op een beperkt 

deel van de aftrek omdat je over het kwartaal van aankoop nog bent vrijgesteld en dus geen aangifte omzetbelasting 

krijgt uitgereikt. Lees hier hoe je de btw aftrek voor de 2de aanschaf kunt berekenen als je je te laat hebt afgemeld  

voor de KOR.

Let op! Na je afmelding voor de KOR, geldt wel een termijn van drie jaar waarin je niet meer in aanmerking komt voor 

de KOR. Dat houdt in dat je verplicht btw aangifte moet indienen en het jaarforfait (verschuldigde btw) gedurende die 

periode moet afdragen. Lees hier meer over de aandachtspunten van de btw teruggave bij een 2de aanschaf.

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/btw/hoe_werkt_de_btw/voor_wie_geldt_de_btw/eigenaren_van_zonnepanelen
https://www.eigenhuis.nl/docs/default-source/downloads/besparen-op-woonlasten/formulier_aangifte-omzetbelasting.pdf?status=Temp&amp;sfvrsn=0.6360393165157818
https://mijn.belastingdienst.nl/AuthenticatieVoorziening/toonServiceBerichten.do
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/themaoverstijgend/programmas_en_formulieren/melding-beeindiging-omzetbelasting-kleineondernemersregeling
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/btw/content/btw-terugvragen-voor-zonnepanelen-ik-ben-particulier#:~:text=Meld%20u%20dan%20in%202022,2022%20bij%20ons%20binnen%20zijn.&text=In%20januari%202022%20koopt%20u,terug%20met%20uw%20btw%2Daangifte
https://www.eigenhuis.nl/energie/maatregelen/zonne-energie/btw-teruggave-bij-aanschaf-tweede-set-zonnepanelen#/
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EERSTE AANKOOP

Koop je voor het eerst zonnepanelen na 1 januari 2021 en word je daardoor ondernemer voor de btw? Dan kun je je 

aanmelden bij de Belastingdienst en krijg je eenmalig een btw-aangifte uitgereikt. Je kunt dan direct bij aanmelding 

via het formulier Opgaaf Zonnepaneelhouders kiezen voor toepassing van de kleine ondernemersregeling (KOR) per 1 

januari 2022. Deze keuze geldt dan voor een periode van 3 kalenderjaren en gaat in per 1 januari het jaar volgend op het 

jaar waarin je de zonnepanelen hebt gekocht. Gedurende die periode hoef je geen btw-aangiftes in te dienen, maar mag 

je ook geen btw in aftrek brengen als je weer zonnepanelen bijkoopt.

Maak je deze keuze niet of niet op tijd, dan zal de Belastingdienst ieder kwartaal een aangifte omzetbelasting blijven 

uitreiken. Je bent verplicht deze aangiftes op tijd in te dienen om boetes en naheffingsaanslagen te voorkomen.

HERZIENINGSREGELING 

Ben je ondernemer voor de btw geworden door aanschaf van niet-geïntegreerde zonnepanelen met een hogere 

aanschafprijs dan € 14.404 (inclusief btw) of geïntegreerde zonnepanelen met een hogere aanschafprijs dan  

€ 86.428 (inclusief btw) en heb je de btw daarover (€ 2.500 of meer) teruggevraagd? Dan krijg je te maken met  

de herzieningsregeling als je een beroep doet op de nieuwe KOR. Dat houdt in dat je mogelijk een deel van de  

in afgetrokken btw weer aan de Belastingdienst moet terugbetalen.

AANKOOP BESTAANDE WONING MET ZONNEPANELEN

Als je een bestaande woning gaat kopen met daarop al zonnepanelen ontvang je daar in de praktijk geen gespecificeerde 

btw-factuur voor. Vaak heeft de vorige eigenaar de zonnepanelen gekocht, laten installeren en wellicht al btw aftrek  

over genoten.

Omdat je geen btw-factuur ontvangt voor de levering van de zonnepanelen, kun je ook geen btw over de verkrijging  

in aftrek brengen. Koop je na 1 januari 2020 een woning met daarop zonnepanelen, waarmee je energie teruglevert, dan 

word je ondernemer voor de btw. Is het opwekvermogen van de zonnepanelen lager dan 10.000 wattpiek dan ben je 

niet verplicht om je te melden bij de Belastingdienst. Je hoeft dan ook geen aangifte omzetbelasting in te dienen, btw  

af te dragen en je aan te melden voor de KOR.

HEEFT U VRAGEN? OF ADVIES NODIG? 

NEEM CONTACT MET ONS OP, WIJ HELPEN U GRAAG.

Onze ledenservice is bereikbaar op maandag tot en met donderdag van 9.00 tot 21.00 uur.  

Op vrijdag van 9.00 uur tot 16.30 uur. Bezoek eigenhuis.nl/contact of bel 033 450 77 50.

Dit is een uitgave van Vereniging Eigen Huis  •  Postbus 735, 3800 AS, Amersfoort

december 2022

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/themaoverstijgend/programmas_en_formulieren/formulier-opgaaf-zonnepaneelhouders
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/btw/btw_aftrekken/belaste_en_vrijgestelde_omzet/inschatting_van_het_gebruik2/
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2021-30899.html

