
Hoe vraag ik de btw van mijn Hoe vraag ik de btw van mijn 
aangeschafte zonnepanelen terug?aangeschafte zonnepanelen terug?

Per 1 januari 2023 is de btw op zonnepanelen 0%. Heb je in 2022 zonnepanelen aangeschaft en 21% 
btw betaald, dan kun je vóór 1 juli 2023 de btw op de aankoop en installatie terugvragen van de 
Belastingdienst. Dat lijkt misschien ingewikkeld, maar dat is het niet! Met dit handige stappenplan regel 
je gemakkelijk en in 3 stappen dat je de btw terugontvangt.

Let op!
• De btw terugvragen moet binnen 6 maanden na afloop van het kalenderjaar wanneer je de    
 zonnepanelen hebt gekocht. 
• De factuur van de zonnepanelen en van de energierekening moet op dezelfde naam staan.

Stap 1. Aanmelden belastingdienstStap 1. Aanmelden belastingdienst
Om de btw terug te krijgen, moet je je aanmelden bij de belastingdienst. Dit doe je door het 
formulier “Opgaaf Zonnepaneelhouders” in te vullen en op te sturen naar de belastingdienst. 
Het formulier kun je hier online invullen.

Het formulier invullen
Op de eerste pagina vul je de gevraagde gegevens in. Let op dat je hierbij het adres waar de 
zonnepanelen geplaatst zijn invult.
Op de tweede pagina kun je eventueel een ander correspondentieadres invullen. 

Bij vraag 2B heb je 2 keuzes: wel of niet meedoen aan de kleine ondernemersregeling (KOR). Verwacht 
je binnen nu en 3 jaar geen zonnepanelen meer aan te schaffen op hetzelfde adres? Kies dan voor het 
antwoord “Ja”. Hierdoor hoef je dit stappenplan maar eenmaal te doorlopen.
Ben je van plan om binnen nu en 3 jaar nog meer zonnepanelen aan te schaffen op hetzelfde adres? 
Dan kies je bij vraag 2B voor “nee”

Onderteken het formulier en stuur het formulier op naar het adres dat vermeld staat op het 
formulier.

Vervolg
Na de ontvangst van het formulier stuurt de Belastingdienst binnen 10 werkdagen een brief 
‘Vaststelling belastingplicht’. Daarnaast krijg je nog een brief met je inloggegevens voor de digitale 
aangifte. Heb je na enkele weken nog geen brief of inloggegevens ontvangen? Bel dan, om boetes te 
voorkomen, de Belastingdienst (0800-0543) om te vragen wat er aan de hand is.
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https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/themaoverstijgend/programmas_en_formulieren/formulier-opgaaf-zonnepaneelhouders
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Stap 2. Rekeningnummer doorgevenStap 2. Rekeningnummer doorgeven
Je moet aan de Belastingdienst het rekeningnummer doorgeven waarop de btw uitbetaald 
kan worden. Dat moet óók als de Belastingdienst al een rekeningnummer van je heeft! Je kunt 
het rekeningnummer online doorgeven op de site van de Belastingdienst met de ontvangen 
inloggegevens. Vul bij ‘contactpersoon’ je eigen gegevens in en bij ‘subnummer’ vul je de 2 cijfers na 
de B van jouw omzetbelastingnummer in. Het omzetbelastingnummer vind je in de brief die je van de 
belastingdienst hebt ontvangen.

Stap 3. btw-aangifte doenStap 3. btw-aangifte doen
Waarschijnlijk krijg je van de Belastingdienst een digitale aangifte. 
Heb je de brief en inloggevens ontvangen? Dan ben je klaar om 
btw-aangifte te doen. Het bedrag dat je terugkrijgt, is de btw die je 
betaald hebt min een vast bedrag.

Het formulier invullen
Je hoeft alleen de rubrieken 1 en 5 in te vullen. Bij rubriek 2, 3 en 4 vul 
je niets in (in de digitale aangifte klik je op ‘Akkoord’).

Vraag 1a 
Vul bij ‘Bedrag waarover omzetbelasting wordt berekend’ het cijfer 
‘0’ in. Bij ‘omzetbelasting’ vul je het zogenaamde forfaitbedrag in 
dat hoort bij het totale opwekvermogen (wattpiek of WP) van jouw 
zonnepanelen. Dit bedrag vind je in de tabel hiernaast.

Vraag 5a 
Vul hier het forfaitbedrag nogmaals in (bij de online aangifte wordt 
dit bedrag automatisch ingevuld). 

Vraag 5b 
Vul de btw in die je hebt betaald voor de aankoop en installatie. Dit 
bedrag staat op de factuur. 

Vraag 5c, 5D en 5e 
Vul je het verschil tussen de btw en het forfaitbedrag in. Vraag 5d 
laat je leeg.

ForfaittabelForfaittabel
Opwekvermogen in 
Wattpiek

Forfait

1 - 1.000 € 20

1.001 - 2.000 € 40

2.001 - 3.000 € 60

3.001 - 4.000 € 80

4.001 - 5.000 € 100

5.001 - 6.000 € 120

6.001 - 7.000 € 140

7.001 - 8.000 € 160

8.001 - 9.000 € 180

9.001 - 10.000 € 200

Tot slotTot slot
Als de btw teruggaaf 
is ingediend, geeft de 
Belastingdienst normaal 
gesproken binnen 12 
weken een akkoord 
af. Nadat dit akkoord 
is afgegeven, duurt het 
ongeveer 2 weken totdat 
de teruggaaf op uw 
rekening is gestort.
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