Stappenplan BTW teruggave Zonnepanelen voor Particulieren:
Hoe werkt het?
1.

U heeft zonnepanelen op uw dak geïnstalleerd

2.

U kunt de BTW terugvorderen.

3.

Yellux verzorgt uw complete aanvraag bij de Belastingdienst!

4.

De Belastingdienst beoordeelt uw aanvraag

5.

U ontvangt van de Belastingdienst het BTW bedrag minus het forfaitbedrag terug

Door een uitspraak in het Fuchs-arrest in 2013 is het mogelijk voor particulieren om de BTW die is betaald op aanschaf en
installatie van zonnepanelen terug te vorderen bij de Belastingdienst. Hoe werkt de BTW teruggave op zonnepanelen?
Doordat de particulier stroom levert aan het energienet worden ze éénmalig aangemerkt als ondernemer voor de
Omzetbelasting zonder inschrijving bij KvK. Dit houdt in dat u niet elk kwartaal btw-aangifte hoeft te doen.
Zonnepaneelhouders krijgen automatisch ontheffing van de btw-aangifteplicht.
Houdt u s.v.p. rekening met het feit dat u over de opbrengst een deel moet afdragen aan de Belastingdienst, het
zogenaamde forfait. Deze is afhankelijk van het opwekvermogen in Wattpeak van uw installatie. Hieronder een voorbeeld
van de Forfait.
Tabel ForFait
Opwekvermogen in
Wattpiek
1 - 1000
1001 - 2000
2001 - 3000
3001 - 4000
4001 - 5000
5001-6000
6001-7000
7001-8000
8001-9000
9001-10000

Omzetbelasting
('Forfait')
€ 20
€ 40
€ 60
€ 80
€ 100
€ 120
€ 140
€ 160
€ 180
€ 200

Reactie Belastingdienst
Na ontvangst van uw Opgaaf formulier stuurt de Belastingdienst binnen 10 werkdagen een brief 'Vaststelling
belastingplicht'. Daarin staat dat u als btw-ondernemer bent geregistreerd. Vervolgens krijgt u binnen 10 werkdagen een
gebruikersnaam en wachtwoord toegestuurd in aparte enveloppen. Alle correspondentie van de belastingdienst

dient u door te sturen naar Yellux, zowel per post als per e-mail naar btwaangifte@yellux.com
Heeft u na 6 weken nog geen brief of inloggegevens van de belastingdienst ontvangen?
Neem dan z.s.m. contact met Yellux!
Het kan zijn dat het erg druk is bij de Belastingdienst en het daardoor wat langer duurt. Het kan ook zijn dat u geen
(nieuwe) inloggegevens ontvangt als u in het verleden al ondernemer bent geweest (maar nu niet meer).
Voor overige vragen kunt u altijd contact met ons opnemen.
LET OP !
Zorg dat factuur van de zonnepanelen en de energierekening op dezelfde naam staan.
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