Btw-teruggaafservice

Btw-teruggaafservice

Als verkoper en/of installateur van zonnepanelen zult u op de hoogte zijn van het feit dat particulieren de btw op
hun zonnepanelen kunnen terugvragen. Voor de particuliere koper van uw zonnepanelen betekent dit een uniek
prijsvoordeel dat bij een gemiddeld systeem snel € 800 tot € 1.000 bedraagt!

Uw cliënt kan de formaliteiten voor de teruggaaf zelf bij de Belastingdienst regelen. In de praktijk blijkt dit een
administratieve rompslomp op te leveren waarop uw cliënt niet zit te wachten. Visser & Visser neemt met de btwteruggaafservice het gehele teruggaaftraject uit handen. Met deze btw-teruggaafservice hebben wij al vele
particulieren blij gemaakt met een succesvolle teruggaaf van de betaalde btw. Vaak wordt de btwteruggaafservice in combinatie met de zonnepanelen aangeboden door de installateur, waarbij de nettoprijs
wordt verlaagd door de teruggave van de btw. Graag bieden wij ook uw cliënten deze service aan!
Wat houdt de btw-teruggaafservice van Visser & Visser in? U leest onze dienstverlening op de volgende pagina’s.

Ontzorgen

Wij regelen het gehele teruggaaftraject voor uw cliënt. Zodra we de gegevens hebben ontvangen in onze
digitale omgeving, gaan wij voortvarend aan de slag om de teruggaaf zo snel mogelijk op de
bankrekening van uw cliënt te krijgen. Onze dienstverlening is pas afgerond als de laatste btw-aangifte is
ingediend en de ontheffing van de aangifteplicht is geregeld.

Zekerheid

Door onze ervaring met de teruggaaf, onze contacten met de Belastingdienst, onze proactieve werkwijze
en onze expertise op btw-gebied kunnen wij zekerheid bieden over de btw-teruggave. Bij vragen van de
Belastingdienst treden onze btw-fiscalisten actief op, zodat de btw-teruggaaf niet in gevaar komt. Een
vertrouwd idee!

Informatie voor uw cliënt

Goede communicatie vinden wij belangrijk. Wij houden uw cliënt gedurende het gehele teruggaaftraject
op de hoogte van de status en de verwachte termijn. Dit met een mailing in een frisse lay-out (met uw
logo). Deze informatievoorziening is plezierig voor uw cliënt want hij weet waar hij aan toe is. Dit is
tegelijkertijd ook plezierig voor u, want dit voorkomt u veel vragen!

Informatie voor u

Transparantie en duidelijkheid, daar houden wij van. Periodiek informeren wij u over de voortgang van
de btw-teruggaven van uw cliënten. Zo houdt u inzicht in de resultaten van onze dienstverlening.

Helpdesk

Heeft uw cliënt een vraag over het teruggaaftraject? Dan kan hij deze vragen rechtstreeks aan ons stellen.
Wij zijn goed bereikbaar, zodat uw cliënt snel een reactie ontvangt.

Expertise

Regelmatig zult u een cliënt hebben die niet direct voldoet aan het kenmerk van een particulier. Denk aan
de zzp'er die op zijn garage zonnepanelen aanbrengt. Of de DGA met een werkkamer in zijn eigen woning
met op de oprit een Tesla die wordt opgeladen met elektriciteit die is opgewekt door de zonnepanelen op
het dak van zijn woning. In al deze complexe situaties weten wij exact de mogelijkheden. Als onderdeel van
onze samenwerking denken we graag met u of uw cliënt mee. Onze btw-fiscalisten hebben alle nodige
kennis en ervaring in huis. De installateurs die al van onze btw-teruggaafservice gebruik maken, benutten
graag onze expertise op dit gebied. Een mooie samenwerking!

Wie is Visser & Visser?

Visser & Visser werkt met zo’n 285 medewerkers vanuit vestigingen in Amsterdam, Apeldoorn, Barendrecht,
Barneveld, Dordrecht, Goes, Gorinchem, Gouda, Middelharnis, Oud-Beijerland en Rotterdam.
Bij Visser & Visser zetten we ons dagelijks in om maximaal rendement voor onze klanten te behalen. Met een
team van dertig fiscalisten adviseren we onze cliënten over hun belastingzaken. Met de btwteruggaafservice hebben we al voor vele particuliere cliënten van installateurs de teruggaaf van de btw op
hun zonnepanelen geregeld.

Bespreking

Wilt u uw cliënten ook de btw-teruggaafservice aanbieden? Neem contact op met mr.drs. Jan Kieviet,
Senior Belastingadviseur via 088-3377200, 06-40033566 of jkieviet@visser-visser.nl.
Graag bespreken we met u de mogelijkheden.
Wellicht maken we binnenkort ook uw cliënten blij met een mooie btw-teruggaaf!

Voor meer info: www.visser-visser.nl/zonnepanelen

