B.T.W. Teruggaaf op Zonnepanelen / Opgaaf Zonnepaneelhouders..

Inleiding
Toepoel & Partners vraagt kosteloos de B.T.W. voor u terug van de door u aangeschafte
zonnepanelen.
U dient over de aangeschafte zonnepanelen éénmalig een forfait aan B.T.W. af te dragen, dit
is afhankelijk van het piekwattage van de zonnepanelen.
In dezelfde aangifte mag u dan de B.T.W. over de aangeschafte zonnepanelen, inclusief
montage, in mindering brengen. Het verschil tussen deze 2 bedragen krijgt u terug.
Hiervoor hebben wij een aantal gegevens van u nodig. Dit formulier treft u verderop aan.
Bent u reeds in het bezit van een BTW-nummer (als ondernemer), dan is het aan te bevelen
dan de aanvraag op naam van uw partner/huisgenoot te zetten. Dit is financieel voordeliger
en voorkomt een hoop administratieve handelingen! Laat het ons weten!

Proces
Het proces verloopt volgens een aantal stappen.
Stap 1:
Formulier “Opgaaf Zonnepaneelhouders” formulier invullen
Zodra u van de installateur de factuur of facturen heeft ontvangen, zien wij deze graag op de
mail binnenkomen op het mailadres: zonnepanelentp@gmail.com.
U wordt tijdelijk aangemeld als ‘ondernemer’ voor de omzetbelasting. Dit is nodig om de
B.T.W. terug te vragen.
Stap 2:
Aangifte Omzetbelasting voor 1e keer
In de meeste gevallen ontvangt u een schriftelijk formulier waarop de aangifte gedaan moet
worden. Deze vult Toepoel & Partners op de juiste manier voor u in. U hoeft verder geen
actie te ondernemen. In een enkel geval wordt het formulier overgeslagen en mag er direct
digitaal aangifte gedaan worden. Ook in dit geval doen wij de aangifte voor u.
Stap 3:
Rekeningnummer voor teruggave belasting (IBAN rekeningnummer van de aanvrager)
Het bankrekeningnummer kan enkel en alleen bevestigd worden door in te loggen in uw
persoonlijk domein. U ontvangt tweemaal een brief van de belastingdienst met daarin
inloggegevens. Deze twee brieven ontvangt u binnen twee à drie weken nadat het Startende
Ondernemers formulier is ingediend. Ook het bevestigen van het bankrekeningnummer
verzorgen wij. Wij hebben daarbij wel de inloggegevens nodig, u kunt deze middels de mail
aan ons aanbieden.
Stap 4:
Verzoek “vrijstelling administratieve verplichting” invullen
Zodra de B.T.W. is ontvangen, zullen we u weer afmelden als ondernemer via de regeling
‘vrijstelling administratieve verplichting’. Er is echter een kans dat dit enige tijd vergt en dat u
wederom een uitnodiging krijgt tot het doen van aangifte (van het kwartaal erna). Deze
aangifte zal nihil zijn en ook door ons verzorgd worden.
Na bevestiging van de belastingdienst bent u definitief afgemeld als tijdelijk ondernemer.

Mocht u andere brieven ontvangen zoals aangegeven in stap 3, laat het ons dan weten!
Wij proberen de brievenstroom zoveel als mogelijk via ons kantoor te laten verlopen om het
proces te versnellen. Helaas is de belastingdienst nogal grillig met de tenaamstelling van de
brieven en zal het in voorkomende gevallen zo zijn dat u zelf de brieven of deel van de
brieven ontvangt.
Heeft u nog vragen en/of opmerkingen, dan kunt u contact opnemen via onderstaande email
of telefoonnummer. Mail naar zonnepanelentp@gmail.com

Na afloop van het traject worden alle gegevens door ons vernietigd.

Met vriendelijke groet,

David Miettinen
Toepoel & Partners
Dorpsstraat 29
1901 EH Castricum
Beconnummer: 214577
0251-658350
zonnepanelentp@gmail.com
BIJLAGE: Benodigde gegevens btw teruggave zonnepanelen.

BIJLAGE: Benodigde gegevens B.T.W. teruggave zonnepanelen.
Om de ‘B.T.W. teruggave zonnepanelen’ terug te kunnen vragen hebben wij de volgende
gegevens van u nodig. Deze gegevens hebben wij nodig om de benodigde formulieren in te
vullen.
Naam:
Adres:
Postcode:
Woonplaats:
Emailadres:
Geboortedatum:
Telefoonnummer:
BSN:
IBAN:

Overige benodigde zaken:



Kopie van de factuur/facturen aankoop zonnepanelen
Deze facturen moeten binnen 3 maanden na dagtekening bij ons digitaal aangeleverd
worden om de aanvraag tijdig op te starten.
Opgave aantal wattage (wattpiek per uur) van de aangeschafte zonnepanelen
Om het forfait te bepalen, hebben we het wattage van de aangeschafte
zonnepanelen nodig. Indien dit niet op de factuur staat, dan vragen we u om dit apart
aan te leveren.

Deze gegevens kunnen digitaal aangeleverd worden op : zonnepanelentp@gmail.com
Maar u kunt de gegevens ook langsbrengen of per post versturen.
Toepoel & Partners
Dorpsstraat 29
1901 EH CASTRICUM
Toepoel & Partners
Postbus 72
1900 AB CASTRICUM

