Zonnepanelen en de BTW terug formulier

Persoonlijke gegevens
Voorletter(s)
Tussenvoegsel(s)
Achternaam
Geslacht

m/v

Geboortedatum
Burgerservicenummer*
Straat
Huisnummer
Huisnummertoevoeging
Postcode
Plaats
Telefoonnummer
E-mailadres
Bank-of girorekeningnummer
Tenaamstelling
rekeningnummer
Bent u al ondernemer voor
de BTW? (heeft u al een
BTW nummer?)

* Uw Burgerservicenummer staat op uw paspoort/identiteitsbewijs en op de achterkant van uw rijbewijs
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Uw situatie
Energieleverancier
Heeft u geïntegreerde zonnepanelen?

ja/nee

Wanneer is de installatie in gebruik genomen?
Wat is (in Watt-piek per jaar) het opwekvermogen van uw installatie? *

_________WP/jaar

Levert u ook energie terug? **

ja/nee

*Indien onbekend, informeer bij uw installateur.
**De hoeveelheid energie die u terug levert is niet van belang. Als u maar op enig moment terug levert.

Tot slot
Met de ondertekening van deze opdrachtbevestiging ga ik akkoord/machtig ik:
-

Noordstede v.o.f. om namens mij alle handelingen te verrichten om de BTW op de koop en

installatie van mijn zonnepanelen terug te krijgen. Concreet:
- Noordstede v.o.f. treedt namens mij in contact met de Belastingdienst om de BTW
teruggaaf op mijn zonnepanelen en installatie terug te vragen;
- Noordstede v.o.f. meldt mij aan bij de Belastingdienst als BTW ondernemer;
- Noordstede v.o.f. dient namens mij BTW aangiften in bij de Belastingdienst;
- Noordstede v.o.f. verzoekt namens mij om toepassing van de kleine Ondernemersregeling
en ontheffing van administratieve lasten;
- Noordstede v.o.f. meldt mij vervolgens af bij de Belastingdienst voor de BTW.
-

Noordstede v.o.f. heeft haar werkzaamheden afgerond nadat de fiscus een beslissing heeft
genomen op de teruggaaf van de BTW op mijn zonnepanelen en installatie en Noordstede v.o.f.
bovenstaande verzoeken heeft ingediend;

-

De Algemene voorwaarden van Noodstede v.o.f. te Groningen heb ik nagelezen op
de website van www.noordstede.nl en/of op Zonnepanelenendebtw.nl

-

Ik voeg een kopie van mijn geldige paspoort of de voor- én achterkant van mijn
identiteitsbewijs/rijbewijs bij deze opdrachtbevestiging.

-

Ik voeg een kopie van een recent bankafschrift van mijn bankrekening bij deze
opdrachtbevestiging. Indien u wilt, kunt u de bedragen onleesbaar maken, uw tenaamstelling en
het rekeningnummer moeten leesbaar zijn;
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-

Ik voeg een kopie van de facturen van de aankoop en installatie van mijn zonnepanelen bij deze
opdrachtbevestiging met daarop ten minste de datum, mijn persoonsgegevens, het totale
geïnvesteerde bedrag én het BTW bedrag.
* Zonnepanelenendebtw.nl is een initiatief van Noordstede v.o.f. te Groningen

________________________
Handtekening
Aanvrager BTW

Datum:

Bijlagen die u mee terug dient te zenden:
1. kopie van mijn geldige paspoort of de voor- én achterkant van mijn identiteitsbewijs/rijbewijs.
2. kopie van een recent bankafschrift van mijn bankrekening.
3. kopie van de facturen van de aankoop en installatie met daarop ten minste de datum, uw
persoonsgegevens, het totale geïnvesteerde bedrag én het BTW bedrag.

Stuur dit formulier met de 3 bijlagen naar:
Noordstede v.o.f.
financiele en adminsitratie dienstverlening
Postbus 1298
9701 BG Groningen
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