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1. Zonnepanelen: aanmelden als ondernemer bij de Belastingdienst! 
 

Zoals in BTW-nieuwtje 11 aangegeven, kan een particulier de 21% BTW op de aanschaf 

van de zonnepanelen bij de Belastingdienst terugvragen. Van belang is dat de 

particulier wordt aangemeld als ondernemer! 

Zonnepanelen en leveren van stroom 

Het Europese Hof van Justitie heeft in de zaak Fuchs op 20 juni 2013 beslist dat een 

particulier die alle geproduceerde stroom aan de energiemaatschappij levert, 

ondernemer voor de BTW. Het voordeel van deze uitspraak is dat particulieren de BTW 

op de aanschaf van de zonnepanelen terug kunnen vragen bij de Belastingdienst.  

Actie: aanmelden als ondernemer 

Om de BTW op de aanschaf van recent geplaatste of nog te plaatsen zonnepanelen 

terug te kunnen krijgen moet de particulier zo spoedig mogelijk als ondernemer bij de 

Belastingdienst  worden aangemeld en moet BTW-aangifte worden gedaan.  

Let op! Aanmelden bij de KvK is niet mogelijk. De KvK beschouwt particuliere 

eigenaren van zonnepanelen niet als ondernemers in de zin van de Handelsregisterwet 

en schrijft hen daarom ook niet in als ondernemer.  

Gegevens verstrekken aan van vilsteren BTW advies 

Als u geïnvesteerd heeft in zonnepanelen, dan moet u zich aanmelden bij de 

Belastingdienst als ondernemer via Opgaaf startende onderneming. Indien gewenst 

kunnen wij de aanmelding ook verzorgen. Hier hebben wij de volgende gegevens voor 

nodig: 

• Naam klant; 

• Geboortedatum klant; 

• Adres, postcode en woonplaats; 

• Telefoonnummer; 

• Eventueel internetadres; 

• Geschatte jaaromzet in startjaar; 

• Geschatte kosten in startjaar. 

van vilsteren BTW advies bv 

Heidesteinlaan 2a, 6866 AG Heelsum 

E-mail: info@BTWadvies.com 

Website: www.BTWadvies.com 

Telefoon: 085-0403220 

KvK Arnhem 09136209 

BTW-nieuwtjes–12-2013 



 

      4 

 

 

Mocht u vragen hebben over het terugvragen van BTW op zonnepanelen, dan kunt u 

altijd contact met ons opnemen.  

2. Producten 
 
Hier vindt u een actuele lijst met producten op BTW- gebied die u via onze website of 
door een e-mail te sturen aan info@btwadvies.com kunt bestellen: 
De complete lijst met onze producten kunt u vinden op www.btwadvies.com 
 
Memo’s 

- Memo BTW en margeregeling, dit memo kost € 150,- excl. BTW 
- Memo medische vrijstelling; Nog steeds niet genezen?! dit memo kost € 150,- 

excl. BTW 
- Memo teruggaaf van buitenlandse BTW uit andere EU landen aan Nederlandse 

ondernemers, dit memo kost € 150,- excl. BTW 
- Memo verlaagd BTW-tarief renovatie- en herstel bestaande woningen, dit memo 

kost € 150,- excl. BTW 
- Memo BTW en factureringsregels, dit memo kost € 150,- excl. BTW 
- Memo BTW en aandelenbezit, houdstermaatschappijen, deelnemingen en 

beleggingen, dit memo kost € 150,- excl. BTW 
Memo BTW laatste aangifte BTW, suppletie en boete, dit memo kost € 150,- excl. 
BTW 

- Memo BTW en privégebruik auto, dit memo kost € 150,- excl. BTW 
- Memo BTW en paarden, dit memo kost € 150,- excl. BTW 

 
Boekjes 
In de Vastgoedwijzer BTW & overdrachtsbelasting worden door Carola van Vilsteren 
alle relevante fiscale aspecten rondom vastgoed aan de hand van schema's zeer helder 
besproken. In een oogopslag kunt u zien waar eventuele besparingsmogelijkheden 
liggen. Dit boek, bestaande uit 128 bladzijden kost € 45 exclusief BTW en kunt u 
bestellen via ms@managementproducties.com Voor meer informatie verwijzen wij u 
naar: www.vastgoedboek.com 
 
3. Workshops 
 
Workshop     Datum Tijd 
BTW en non-profitorganisaties  3-9-2013 15:00 – 18:00 uur 
BTW en horeca    10-9-2013 15:00 – 18:00 uur 
BTW en factuurvereisten   24-9-2013 15:00 – 18:00 uur 
 

De prijzen van onze workshops zijn € 295 per persoon exclusief BTW, inclusief 

lesmateriaal en broodjes. Bij deelname van meerdere personen uit dezelfde instelling/ 

organisatie zijn de kosten voor de extra deelnemer € 225 per persoon exclusief BTW, 

inclusief lesmateriaal en broodjes 
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 Meer informatie over onze workshops kunt u vinden op onze website 

www.btwadvies.com 

 

Voor vragen kunt u contact opnemen met ons secretariaat via telefoonnummer 085-

0403220.  

Dit BTW-nieuwtje  is een uitgave van van vilsteren BTW advies. De informatie in dit BTW-nieuwtje  heeft een signalerend karakter en 
is niet bedoeld als beroepsmatig advies. Hoewel de uiterste zorg is besteed aan deze uitgave draagt van vilsteren BTW advies geen 
verantwoordelijkheid voor eventuele fouten of onvolkomenheden. Indien u prijs stelt op meer informatie op het gebied van BTW, 
neem dan contact op metvan vilsteren BTWadvies, telefoonnummer: 085-0403220 of email: info@btwadvies.com. 


