BTW teruggaaf zonnepanelen
Wilt u het terugvragen van de BTW aan een professional over laten?
Onze partner kan u volledig ontzorgen voor 150 Euro exclusief BTW >
Als klant van Eco Pro krijgt u 50 Euro korting op het gebruikelijke tarief.
Of regel het zelf met het onderstaande stappenplan:

Stap 1) Komt u in aanmerking voor BTW teruggaaf?
Heeft u al zonnepanelen?
Controleer dan in de onderstaande tijdlijn of u in aanmerking komt
voor teruggaaf van de BTW.
Heeft u nog geen zonnepanelen?
Dan heeft u recht op teruggaaf van de BTW. Ga door naar stap 2.
Bekijk op basis van de factuurdatum van uw zonnepanelen in welk tijdvak u valt en of u recht heeft op teruggaaf van de BTW
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Stap 2) U komt in aanmerking? Vraag een BTW nummer aan
Als u zonnepanelen plaatst dient u een BTW nummer aan te vragen via de Belastingdienst.
Dit kan middels het formulier "Opgaaf startende onderneming (niet ingeschreven in het Handelsregister)".
Klik hier voor de link naar het juiste formulier >
Klik hier voor een ingevuld voorbeeldformulier >
U ontvangt nu een bevestiging en aangiftebiljet voor de omzetbelasting (BTW) van de Belastingdienst.
Hiermee vraagt u het grootste deel van de BTW terug.
Voorbeeldberekening voor de terug te vragen BTW >
Klik hier voor een voorbeeld van een aangifte omzetbelasting >

Stap 3) Vraag ontheffing aan van uw administratieve verplichtingen
U kunt bij het indienen van de aanvraag voor de teruggaaf van de BTW direct de ontheffing voor volgend jaar aanvragen.
Dit kan middels het formulier "Opgaaf startende onderneming (niet ingeschreven in het Handelsregister)".
Lees hier meer over het aanvragen >
Klik hier voor een voorbeeldbrief voor het aanvragen >
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