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Stappenplan	uit	te	voeren	inzake	BTW	Retourservice	Tautus	

	

	
Stap 1: Wij melden de kopers van de zonnepanelen, hierna de cliënt aan bij de 
Belastingdienst 
Om in aanmerking te komen voor de BTW terug op zonnepanelen dient de cliënt 
aangemeld te worden als BTW ondernemer bij de Belastingdienst.  
Deze aanmelding staat los van andere belastingen zoals de loon- of 
inkomstenbelasting. 

Stap 2: Het BTW-nummer wordt toegekend door de Belastingdienst 
De Belastingdienst reikt een formulier ‘’vaststelling belastingplicht’’ uit. 
Dit houdt in dat de client aangemerkt is als BTW ondernemer. 
 
Stap 3: Client ontvangt een gebruikersnaam en wachtwoord 
Nadat u bent aangemerkt als BTW ondernemer ontvangt u van de Belastingdienst een 
gebruikersnaam en wachtwoord via de post ( op papier dus in 2 verschillende brieven) 
Met deze inloggegevens dient de cliënt haar bankrekeningnummer door te geven aan 
de Belastingdienst. Het doorgeven van uw bankrekeningnummer gaat als volgt: 
Log in op de website van de Belastingdienst met uw gebruikersnaam en wachtwoord. Vul het 
digitale formulier ‘Wijziging rekeningnummer ondernemers’ in. Dit formulier staat onder 
‘Overige formulieren’. Hier dient een subnummer te worden ingevuld. Het subnummer is 
01, tenzij client al ondernemer is geweest dan een volgend subnummer gebruiken 
derhalve 02 of 03 etc. 
 
Stap 4: BTW aangifte(n) 
De BTW die door client is betaald  op de aankoop en installatie van de zonnepanelen 
vragen wij voor  terug op de eerste BTW aangifte bij de Belastingdienst. Tevens dient   
hierbij de verschuldigde BTW over het opgewekte vermogen over het gehele eerste jaar 
te worden aangegeven. Hiervoor heeft de belastingdienst een tabel met forfaitaire 
bedragen opgesteld op basis van het opwekvermogen van de zonnepanelen. 

Opwekvermogen in Wattpiek (Wp) per jaar Forfait 

0 - 1000 € 20 

1001 - 2000 € 40 

2001 - 3000 € 60 
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Opwekvermogen in Wattpiek (Wp) per jaar Forfait 

3001 - 4000 € 80 

4001 - 5000 € 100 

5001 - 6000 € 120 

6001 - 7000 € 140 

7001 - 8000 € 160 

8001 - 9000 € 180 

9001 - 10.000 € 200 

 

 

 

 Tevens is Daarnaast verzorgen wij de BTW aangiften totdat de ontheffing van de 
administratieve verplichtingen is afgegeven. 

Stap 5: Wij melden u weer af bij de Belastingdienst 
Wij regelen dat de Belastingdienst cliënt geen verplichtingen meer oplegt. Client hoeft 
bijvoorbeeld geen BTW aangiften meer te doen, of een administratie bij te houden. 

 

	

	

	
	

 

 

 
	
	
	
	
	
	
	



 
 

	

Koornbeursweg	73-9		I	8442	DJ	Heerenveen	I	T:	0513-203050	I	M:+	(31)	(0)	6	14	32	34	42	I	
ING	bank	NL66	INGB	0007	1490	90	I	BTW-nummer	NL	109856922B03	I	K.v.K.	Noord	Nederland	55324673	

Beconnummer	621.559	
	

	
	

Benodigde	gegevens	van	cliënten	
	
In	te	vullen	op	een	Aanmeldformulier	(	via	site	Tautus)	
	
Derhalve	een	uitbreiding	op	de	beveiligde	digitale	privepagina	van	de	cliënt.	
(	met	gebruikersnaam	en	wachtwoord)	
	
	
Naam:	
Voorletters		
Tussenvoegsels	
Achternaam	
Man	of	vrouw	(	i.v.m.	aanhef	berichten)	
Geboortedatum	
BSN	nummer	(	Burgerservicenummer)	
	
Adres:	
Straat	
Huisnummer	
Postcode	
Woonplaats	
	
E-mailadres	
Telefoonnummer		
	
IBAN	Rekeningnummer	
Tenaamstelling	rekeningnummer	
	
Zonnepanelen		
De	zonnepanelen	liggen	op	het	dak	en	niet	in	het	dak	
Aankoopdatum	installatie	
	
Installatiedatum	installatie	
	
Opwekvermogen	in	Wattpiek	per	jaar	
	
Hebben	 de	 energienota	 en	 de	 factuur	 voor	 de	 aanschaf	 van	 de	 zonnepanelen	 op	 dezelfde	
tenaamstelling	(	dient	met	Ja	bevestigd	te	worden).	
	
Akkoordverklaring	
Tautus/	BS	Accountants	worden	gemachtigd	om	namens	cliënt	de	BTW	retourservice	te	verrichten	
	
Client	begrijpt	en	 realiseert	 zich	dat	door	het	aanvragen	van	ontheffing	 van	administratieve	 lasten	
voor	de	BTW	er	gedurende	5	jaren	geen	BTW	teruggave	kan	worden	gerealiseerd	over	de	aanschaf	
van	eventueel	nieuw	aan	te	schaffen	zonnepanelen.	
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Akkoordverklaring	
	


