BTW TERUGGAAF SERVICE

Btw-teruggaafservice
Geachte heer, mevrouw,
Als u als particulier zonnepanelen koopt, heeft u recht op teruggaaf van de betaalde btw. Dit is
financieel interessant voor u. Het voordeel bedraagt bij een gemiddeld systeem al snel € 800 tot
€ 1.000!

Recht op teruggaaf
Eigenaren van zonnepanelen die duurzaam tegen vergoeding opgewekte elektriciteit leveren aan de
energieleverancier zijn btw-ondernemer. Dit betekent dat u de betaalde btw terug kan vragen.
Hiertegenover staat dat slechts een gering btw-bedrag afgedragen moet worden vanwege de
geleverde stroom aan uw energiebedrijf (forfaitair te bepalen).

Wat kunt u hiermee?
Als u de betaalde btw op de aanschaf van de zonnepanelen niet terug wilt ontvangen hoeft u niets te
doen.
Wij adviseren u echter geen geld te laten liggen. Door u in het jaar van aanschaf te registreren als btwondernemer krijgt u de btw op de aanschaf terug. Omdat het af te dragen bedrag in latere jaren ruim
onder de grens van de kleineondernemersregeling (KOR) blijft, hoeft u in latere jaren niets af te dragen.
Sterker nog, u kunt zich direct weer afmelden, zodat u verder geen btw-aangiften meer hoeft in te
dienen.

Maar wat moet u nu doen?
De formaliteiten voor de teruggaaf hoeft u niet zelf bij de Belastingdienst te regelen. De teruggaaf btw
en alle daarmee samenhangende verplichtingen kunt u overlaten aan het gespecialiseerde
btw-team van Visser & Visser Belastingadviseurs.
Wij kunnen het hele traject voor u verzorgen (aanmelden als btw-ondernemer, btw-aangiften indienen
en ontheffing aangifteplicht btw aanvragen). Voor de btw-teruggaafservice betaalt u eenmalig € 195
exclusief btw (€ 235,95 inclusief btw). Dit bedrag wordt per automatische incasso geïnd. Als u de
aanmelding als btw-ondernemer regelt in hetzelfde jaar als de aanschaf van de zonnepanelen, vragen
wij ook direct de btw op onze factuur terug.
Als u dit wenst, verzoeken wij u bijgaand machtigingsformulier in te vullen en per post of per mail te
retourneren naar het adres van Visser & Visser Belastingadviseurs dat op het machtigingsformulier
staat vermeld. U ontvangt dan zonder zorgen uw btw terug!

Al onze adviezen zijn gebaseerd op de stand van de wetgeving en jurisprudentie zoals deze ten tijde van de dagtekening van dit schrijven
redelijkerwijze geacht kan worden ons bekend te zijn en gelden derhalve onder voorbehoud van latere wijzigingen daarin.

MACHTIGINGSFORMULIER
Heeft u al een BTW-nummer? Vul dit formulier dan niet in maar neem contact op met Visser & Visser
(088-3377200 of zonnepanelen@visser-visser.nl)
Uitgangspunt is dat de tenaamstelling van de energienota en de factuur aan elkaar gelijk zijn.

1. Persoonlijke gegevens (gelijk aan tenaamstelling van energienota en factuur zonnepanelen)
Voorletter(s)
Tussenvoegsel(s)
Achternaam
Geslacht
Geboortedatum
Burgerservicenummer
Telefoonnummer
Mobiel
E-mailadres
Bankrekeningnummer (IBAN)
Tenaamstelling
rekeningnummer

2. Adresgegevens
Postcode
Huisnummer
Huisnummertoevoeging
Straat
Plaats

m/v

3. Informatie over de installatie
Opwekvermogen van de installatie in Wattpiek
Toelichting: Per 1000 Wp bedraagt het forfait € 20. Voor meer informatie hierover verwijzen wij u naar
de website van de belastingdienst.
Installatiedatum zonnepanelen
Factuurdatum investering zonnepanelen

4. Machtigen
Met de ondertekening van dit machtigingsformulier machtig ik Visser & Visser Belastingadviseurs om
namens mij alle handelingen te verrichten die nodig zijn om de btw op mijn zonnepanelen en installatie
terug te vragen. De werkzaamheden zijn afgerond nadat de belastingdienst een beschikking tot
teruggaaf heeft toegekend en Visser & Visser Belastingadviseurs de overige verzoeken heeft ingediend.
Ik ga akkoord met de algemene voorwaarden van Visser & Visser Belastingadviseurs.

Tevens machtig ik Visser & Visser Belastingadviseurs (Visser & Visser Diensten B.V.) om éénmalig een
bedrag van € 195 + € 40,95 aftrekbare btw (totaal € 235,95) van het opgegeven rekeningnummer af te
schrijven, tenzij ik de machtiging eerder schriftelijk intrek.

________________________
Handtekening opdrachtgever

Bijlagen die u mee dient te zenden:




kopie van uw geldig paspoort of de voor- én achterkant van uw identiteitsbewijs/rijbewijs.
kopie van uw geldige bankpas.
kopie van de facturen van de aankoop en installatie met daarop ten minste de datum, uw
persoonsgegevens, het totale geïnvesteerde bedrag én het btw bedrag.

Stuur dit formulier met de bijlagen naar:
Per e-mail (heeft de voorkeur):

zonnepanelen@visser-visser.nl
Per post:

Visser & Visser Belastingadviseurs
T.a.v. btw-team zonnepanelen
Postbus 3102
2800 CE GOUDA

Praktische informatie over de btw-teruggaaf


Termijn van de teruggaaf: naar verwachting ontvangt u aan het einde van het kwartaal volgend op
het kwartaal van de aanschaf van uw zonnepanelen de btw terug.
 Correspondentie: wij verzoeken u alle correspondentie van de Belastingdienst over de
btw-teruggaaf naar ons op te sturen. Uitzondering hierop: de brief met uw wachtwoord en
gebruikersnaam voor de elektronische aangifte (hebben wij niet nodig) en de aanslag waarop de
teruggaaf staat vermeld.

