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Stappenplan
Naheffingsaanslag
BTW

Dit document bevat informatie voor als je een naheffingsaanslag omzetbelasting (btw) hebt ontvangen. 

De Belastingdienst legt een naheffingsaanslag op omdat je niet (tijdig) de btw- kwartaalaangifte hebt 

ingediend. In deze situatie schat de Belastingdienst de verschuldigde btw en brengt dit bedrag via de 

naheffingsaanslag in rekening. Deze schatting is meestal aan de ruime kant.

Om te voorkomen dat je deze hoge aanslag moet betalen, kun je de onderstaande stappen volgen. Dit stappenplan is 

alleen bedoeld voor consumenten die door het eigendom van zonnepanelen (met een maximale opwekvermogen van 

10.000 Wattpiek (Wp) per jaar) ondernemer zijn geworden voor de btw, en die in een voorafgaand jaar de btw-teruggave 

hebben ontvangen.

• Maak binnen zes weken bezwaar tegen de naheffingsaanslag omzetbelasting, gerekend vanaf de dagtekening van 

de naheffingsaanslag. Je kunt hiervoor het formulier van de Belastingdienst gebruiken.

• In dit formulier vermeld je je persoonsgegevens bij vraag 1.

• Bij vraag 2 vink je het vakje voor Omzetbelasting (OB) aan en vermeld je het volledige aanslagnummer (zie daarvoor 

de naheffingsaanslag). Verzoek ook om uitstel van betaling voor de hoogte van de aanslag inclusief de boete. 

Vermeld het bedrag waarvoor je uitstel van betaling wilt.

• Bij vraag 4 motiveer je het bezwaar. In de motivering dien je op te geven wat je aan btw was verschuldigd over 

het kwartaal waarop de naheffing betrekking heeft, als tijdig aangifte had gedaan. Aan de hand van het totale 

opwekvermogen van de zonnepanelen, kun je eenvoudig aflezen welk bedrag je in de motivering van het bezwaar 

aan verschuldigde btw dient op te geven (zie tabellen pagina 2). Het bedrag aan verschuldigde btw verschilt naar 

gelang het opwekvermogen van de zonnepanelen.

Let op dat je wel het juiste staatje gebruikt. Er wordt namelijk een verschil gemaakt tussen geïntegreerde zonnepanelen 

en niet-geïntegreerde zonnepanelen.

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/themaoverstijgend/programmas_en_formulieren/bezwaar_zakelijk


2 van 3

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.

Je kunt voor het achterhalen van de verschuldigde btw gebruikmaken van het volgende

staatje als je niet-geïntegreerde zonnepanelen hebt (deze situatie komt het vaakst voor):

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

Je kunt voor het achterhalen van de verschuldigde btw gebruikmaken van het volgende staatje  

als je geïntegreerde zonnepanelen hebt:

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

Het bedrag aan verschuldigde btw neem je over en noem je in de motivering ‘de verschuldigde btw’.

• Omdat je in Nederland woont en niet meer dan € 20.000 omzet in een kalenderjaar hebt, kun je in aanmerking 

komen voor een vrijstelling voor de omzetbelasting (btw). Deze vrijstelling heet de kleine ondernemersregeling 

(KOR) en houdt in dat je tot de omzet van € 20.000 geen btw meer verschuldigd bent aan de Belastingdienst 
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en ook geen periodieke aangiftes omzetbelasting meer hoeft in te dienen. Lees meer over de kleine 

ondernemersregeling.

• Geef in de motivering ook aan dat je verzoekt om het laten vallen van de boetes (boete wegens niet doen van 

aangifte en boete wegens niet betalen).

• Print het formulier van de Belastingdienst na het invullen en plaats je handtekening. Vervolgens stuur je het 

bezwaarformulier voldoende gefrankeerd naar het adres van de Belastingdienst dat op de heffingsaanslag is 

genoemd.

ONTHEFFING AANVRAGEN

Als je, als eigenaar van zonnepanelen, wilt voorkomen dat je in de toekomst per kwartaal een btw-kwartaalaangifte moet 

indienen, moet je een verzoek indienen voor de kleine ondernemersregeling. In het jaar dat je de btw-teruggave indient 

in verband met de aanschaf van de zonnepanelen kun je op z’n vroegst met ingang van 1 januari van het volgende jaar 

de regeling in werking laten treden. Het verzoek heeft dus geen terugwerkende kracht. Mocht je niet in aanmerking 

komen of geen verzoek hebben gedaan voor de nieuwe kleine ondernemersregeling, dan geven wij hieronder drie tips 

om te voorkomen dat je toekomstige btw-aangiftes vergeet.

Tip 1 
Zet de btw-aangiftemomenten alvast in je agenda. Als je per kwartaal btw-aangifte doet, moet de aangifte en betaling bij 

de Belastingdienst binnen zijn op de volgende data:

AANGIFTETIJDVAK UITERSTE ONTVANGSTDATUM AANGIFTE EN BETALING

4e kwartaal 2021 31 januari 2022

1e kwartaal 2022 30 april 2022

2e kwartaal 2022 31 juli 2022

3e kwartaal 2022 31 oktober 2022

4e kwartaal 2022 31 januari 2023

Tip 2
Geef op het beveiligde ondernemersgedeelte van de website van de Belastingdienst je e-mailadres op  

voor een herinnering per e-mail.

Tip 3
Je kunt ook gebruikmaken van de ‘btw-alert’ app. Deze is te downloaden in de Appstore of Google Playstore.

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

april 2022

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/btw/hoe_werkt_de_btw/kleineondernemersregeling/
https://mijnzakelijk.belastingdienst.nl/GTService/#/inloggen

