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Wist u dat u zich ook online kunt aanmelden? Indien u zich online aanmeldt heeft u het btw
het snelste terug. Dit kan via: https://mijn.nba-zonnepanelen.nl/aanmelden
Formulier a.u.b. retour zenden naar
Nationale Belasting Adviseurs
Eisenhowerlaan 26, 3527HH, Utrecht
Of per e-mail naar info@nba-zonnepanelen.nl
1. Heeft u al eerder zonnepanelen gekocht en de btw daarover teruggevorderd?
☐
Nee
☐
Ja
2. Heeft u momenteel een eenmanszaak?
Indien u deelneemt in een VOF of Maatschap dient u op deze vraag ‘nee’ te antwoorden.
☐
Nee
☐
Ja
☐
Ja, maar deze is vrijgesteld van de omzetbelasting (bv. zelfstandige in de zorg)
3. Heeft u in het verleden een eenmanszaak gehad?
☐
Nee
☐
Ja
4. Bent u in het bezit van DigiD?
Het maakt niet uit als u het wachtwoord niet meer weet. Wij hoeven enkel te weten of u ooit
een DigiD account heeft gekregen en toen heeft geactiveerd.
☐
Nee
☐
Ja
5. Staat het energiecontract (op of voor de datum van de zonnepanelenfactuur) op
dezelfde naam als de zonnepanelenfactuur?
Om de btw terug te kunnen vorderen dient de tenaamstelling van het energiecontract overeen
te komen met de tenaamstelling van de zonnepanelenfactuur.
☐
Nee
☐
Ja
6. Zijn uw zonnepanelen die de dakbedekking vervangen(geïntegreerde panelen)?1
☐
Nee
☐
Ja
7. Wat is het totaalvermogen van uw zonnepaneleninstallatie in Wattpiek(Wp)? 2
Totaal vermogen in wattpiek: _____________ Wp

1

Geïntegreerde zonnepanelen zijn zonnepanelen die verzonken zijn in uw dak. De dakpannen worden verwijderd
en de zonnepanelen hebben vervolgens (gedeeltelijk) ook de functie van dakbedekking. Als u geïntegreerde
panelen heeft krijgt u hierdoor minder BTW terug.
2 Meestal vindt u dit op uw factuur/offerte. U berekent het totaalvermogen door het aantal panelen te
vermenigvuldigen met het vermogen (Wp) per paneel. Voorbeeld: indien u 10 LG 320 Wp panelen heeft laten
installeren dan is het totaalvermogen: 10 * 320 Wp = 3200 Wp
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Voegt u alstublieft uw zonnepanelen factuur toe
Let op: indien u een aanbetalingsfactuur heeft dienen we die eveneens
te ontvangen!

