Belastingdienst

Opgaaf

Zonnepaneelhouders
Waarom dit formulier?
Als u zonnepanelen hebt en stroom levert aan uw energieleverancier,
bent u ondernemer voor de omzetbelasting (btw). Met dit formulier
meldt u zich bij ons aan als ondernemer.
Behoren de zonnepanelen tot een (huwelijks) goederengemeenschap?
Dan kan alleen de persoon die op de energienota staat vermeld, zich
aanmelden als ondernemer.
		Let op!
		 Geldt voor u 1 van de volgende situaties?
		 – U bent geregistreerd als ondernemer voor de btw.
		 – U was eerder geregistreerd als ondernemer voor de btw.
Die registratie eindigde ná de datum van de factuur voor
de zonnepanelen die u hebt gekocht.

Invullen en opsturen
Stuur het formulier ingevuld en ondertekend naar:
Belastingdienst
Postbus 2891
6401 DJ Heerlen
Privacy
Wij gaan zorgvuldig om met de gegevens van burgers en
bedrijven en met uw privacy. Op belastingdienst.nl/privacy
staat hoe wij dat doen.
Meer informatie
Hebt u nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl,
zoekterm ‘zonnepanelen’.

		Dan kunt u dit formulier niet gebruiken. Voor u gelden dan de
normale btw-regels, die u kunt lezen op belastingdienst.nl.

1

Gegevens zonnepaneelhouder
Naam en voorletters				



Straatnaam, huisnummer
en toevoeging. Vermeld het adres
waar de zonnepanelen zijn geplaatst.



Postcode en woonplaats			
Telefoonnummer					
Burgerservicenummer				

–

–

		

28 040 04 01

ON 040 - 1Z*4FOL 

Factuurdatum. De datum zoals
vermeld op de factuur die u voor de		
aanschaf van de zonnepanelen hebt
ontvangen.

*280400401*
2 8 0 4 0 0 4 0 1

02 van 02

2
2a

Gegevens voor de btw
Wat is het correspondentieadres
voor de btw?

Adres waar de zonnepanelen zijn geplaatst (zie vraag 1)
Ander adres:

Naam en voorletters				



Straatnaam, huisnummer
en toevoeging			 			



Postcode en woonplaats			
Telefoonnummer					
Beconnummer. Vul dit alleen in
als u een belastingadviseur hebt. 		

3

Wilt u de kleineondernemers
regeling toepassen?
Kijk voor meer informatie over
de voorwaarden en gevolgen
op belastingdienst.nl

 Ja. Uw deelname aan de KOR gaat in op 1 januari na het jaar dat u dit formulier instuurt. Houd rekening met
een verwerkingstijd van 4 weken. Daarom moet het aanmeldformulier uiterlijk 3 december bij ons binnen zijn.
Nee

Ondertekening
Naam
Plaats
Datum								

–

–

Handtekening
Schrijf binnen het vak.
									

28 040 04 02

2b

*280400402*
2 8 0 4 0 0 4 0 2

