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De juridische grondslag van de mogelijkheid tot btw teruggave, ligt in het feit dat u als 

ondernemer gekenmerkt kan worden wanneer u elektriciteit levert aan het 

elektriciteitsnet. Dit is immers een economische activiteit. Wanneer u zich bij de 

belastingdienst aanmeldt als ondernemer, ontstaat uw recht op btw teruggave op 

investeringen welke u als ondernemer maakt. De handelingen welke hiervoor nodig zijn, 

worden hieronder in stappen toegelicht.  

 

Stap 1. Meldt u aan als ondernemer bij de Belastingdienst. Hiervoor kunt u het 

formulier 'Opgaaf startende ondernemer' gebruiken. Dit formulier kunt u downloaden 

op www.belastingdienst.nl.  

 

Stap 2. Binnen vijf werkdagen nadat de Belastingdienst uw aanmeldingsformulier heeft 

ontvangen, krijgt u een zogenoemde ´vaststelling´. De Belastingdienst zal hierin 

bevestigen dat u als ondernemer bent aangemerkt en u in dezelfde brief een btw-

nummer sturen. Weer vijf dagen later ontvangt u per post uw inlognaam om digitaal 

btw-aangifte te doen. Weer enkele dagen later ontvangt u uw wachtwoord om digitaal 

uw btw-aangifte te doen.  

 

Stap 3. Vanaf het moment dat u ondernemer bent, moet u ieder kwartaal digitaal btw-

aangifte doen. Doe dit niet te laat; u riskeert een boete en naheffing. Om de 

berekening van de btw die u theoretisch zou moeten heffen over uw zonnestroom niet te 

lastig te maken, heeft de Belastingdienst in de onderstaande tabel standaardbedragen 

(´forfaits´) voor de btw die u op jaarbasis moet afdragen op basis van het vermogen van 

uw zonnepanelen:  

 

 

Totale vermogen (Wp) zonnepanelen Forfait 

0 - 1000  € 20  

1001 – 2000  € 40  

2001 - 3000  € 60  

3001 - 4000  € 80  

4001 - 5000  € 100  

 

 

 Stap 4. Vanaf het jaar dat volgt op de aankoop van uw zonnepanelen kunt u op grond 

van de ´regeling voor kleine ondernemers´ ontheffing aanvragen van btw-aangifte, 

zodat u nadat u de btw hebt teruggekregen geen omkijken meer hebt naar aangifte. 

N.b. u kunt niet om ontheffing vragen voor het jaar waarin u de btw terugvraagt. Het 

eerste jaar moet u gewoon kwartaalaangifte btw doen. 
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