
 
 
 
 

        
 
In je verzoek tot ontheffing moet je aannemelijk maken dat je de komende jaren onder de grens 
blijft.  
 
Hieronder vind je een voorbeeldbrief ontheffing BTW zonnepanelen. Als je verzoek is goedgekeurd, 
gaat de ontheffing in vanaf het eerstvolgende jaar. 
 
TIP 1 ! Het adres van je belastingkantoor kun je opzoeken op de website van de Belastingdienst. 
TIP 2 ! Stuur deze brief direct mee als je het formulier "startende ondernemer" verstuurd, voor de 
aanvraag van je BTW-nummer. 
 
 
[Voorbeeldbrief: aanvraag ontheffing van de BTW verplichting zonnepanelen] 
 
Belastingkantoor [van jouw regio] 
Adres 
Postcode en Plaats 
Plaats, datum 
 
Betreft: Verzoek tot ontheffing aangifte omzetbelasting 
 
Geachte heer/mevrouw, 
 
Als eigenaar van een zonnepanelensysteem lever ik stroom terug aan mijn energieleverancier. 
Daarom ben ik aangemerkt als ondernemer voor de omzetbelasting. 
Graag maak ik gebruik van de Kleineondernemersregeling. De door mij verschuldigde BTW is namelijk 
minder dan € 1.345. De capaciteit van mijn zonnepanelen is xxxxWp. 
Ik verzoek u daarom om ontheffing van de verplichting om periodiek aangifte te doen voor de BTW. 
De gewenste datum van ingang is <jaar x ; Vul hier het jaartal in volgend op het jaar waarin je de 
zonnepanelen gekocht hebt.> 
Graag ontvang ik een schriftelijke bevestiging van mijn verzoek. Met vriendelijke groet, 
 
Naam afzender 
Handtekening 
Naam , BurgerServiceNummer,   
Straat  en huisnummer, Postcode en woonplaats 
 

------------------------- EINDE VOORBEELDBRIEF ------------------------ 

http://www.hoe-koop-ik.nl/zonnepanelen
http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/btw/administratie_bijhouden/wie_moeten_een_btw_administratie_bijhouden/ontheffing_administratieve_verplichtingen/verzoek_om_ontheffing_indienen
http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/btw/administratie_bijhouden/wie_moeten_een_btw_administratie_bijhouden/ontheffing_administratieve_verplichtingen/verzoek_om_ontheffing_indienen
http://www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/gvk/


 
 
 
Heb je nog geen zonnepanelen gekocht? Vraag altijd meerdere offertes aan. Bij hoe-koop-ik.nl kun je 
met 1 aanvraag meerdere offertes voor zonnepanelen aanvragen bij installatiebedrijven. Gratis en 
vrijblijvend. Zo kun je goed de adviezen, de service en natuurlijk de kosten van zonnepanelen 
vergelijken. 
 
De zonnepanelen bedrijven, die hoe-koop-ik.nl voor je selecteerde en beoordeelde: 
hebben ruime ervaring met zonnepanelen en installatie. 
werken met verschillende soorten zonnepanelen. 
staan kwalitatief goed bekend. 
zijn servicegericht. 
werken met garantie. 
 
Vraag nu meerdere offertes aan 
 
 
 
Bij je offerte-aanvraag ontvang je GRATIS 2 handige checklists: 
● ''7 tips om goed zonnepanelen offertes te vergelijken;'' 
● ''12 vragen om aan de zonnepanelen installateur te stellen.'' 

Meer informatie zonnepanelen: 
Zonnepanelen kopen stappenplan 
Zonnepanelen prijs 
Opbrengst zonnepanelen 

http://www.hoe-koop-ik.nl/zonnepanelen/offertes
http://www.hoe-koop-ik.nl/zonnepanelen/zonnepanelen-kopen
http://www.hoe-koop-ik.nl/zonnepanelen/zonnepanelen-kopen
http://www.hoe-koop-ik.nl/zonnepanelen/zonnepanelen-kopen
http://www.hoe-koop-ik.nl/zonnepanelen/opbrengst-zonnepanelen

