metdezon

®

Leven met de zon

Eenvoudig BTW
terug ontvangen
MetDeZon BTW terug

eenvoudig nog meer voordeel
Volledige ontzorging
Wij vragen de BTW voor u terug
Wij verzorgen de administratie
omtrent de zonnepanelen
Slechts éénmalig € 99,-

Meer weten? Bezoek www.zonnepanelen.nl en profiteer ook.

Ja, ook ik ontvang
graag de BTW terug!
Het Europese Hof bepaalde onlangs dat particulieren alle BTW op

zonnepanelen terugkrijgen van de Belastingdienst. MetDeZon helpt
u hierbij graag, makkelijk, zorgeloos en snel!
100% voordeel zonder zorgen
Om de BTW terug te krijgen dient u als BTW ondernemer
geregistreerd te worden bij de Belastingdienst. Ook moet u
aan bepaalde eisen voldoen zoals het indienen van BTWaangiften en het voeren van een administratie. Tot slot moet
u BTW betalen over alle stroom die u opwekt. U kunt zelf
uw teruggaaf regelen en aan de eisen van de Belastingdienst
voldoen. Het is makkelijker en goedkoper om het door
MetDeZon te laten regelen.
MetDeZon neemt graag de hele procedure over en regelt dat u
aan alle eisen van de belastingdienst voldoet. Daarnaast zorgen
wij ervoor dat u geen BTW betaalt over de stroom die opgewekt
wordt.*
Wel moet er aan een paar voorwaarden worden voldaan.
-

U bent een particulier

-

U heeft zonnepanelen gekocht en geïnstalleerd of laten
installeren door MetDeZon

-

U heeft op uw naam een rekening gekregen waarop
de BTW staat

-

De installatie is geleverd vanaf 20 juni 2013

-

U levert ook stroom (deels) terug
aan het elektriciteitsnet.

* Uitgaande van een gemiddelde situatie.
Tot maximaal 100 zonnepanelen.

Geen financiële rompslomp
MetDeZon vraagt éénmalig een
bedrag van € 99,- incl. BTW.
Hiervoor regelen wij alles en
wordt u volledig ontzorgd.

Wat doen wij voor u?
Bij ontvangst van uw aanmelding, controleren wij kosteloos of u een

teruggaaf krijgt. Ook beoordelen wij of wij kunnen regelen dat u geen
BTW hoeft te betalen over de energie die u opwekt.
Wij zorgen voor de aanmelding
bij de Belastingdienst

Wij stoppen alle verplichtingen
bij de Belastingdienst

We registreren u bij de Belastingdienst als BTW

Wij regelen dat de Belastingdienst u geen verplichtingen

ondernemer. De registratie heeft géén enkel gevolg voor

meer oplegt. U hoeft bijvoorbeeld geen BTW aangiften

andere belastingen zoals de loon- of inkomstenbelasting.

meer te doen, of een administratie bij te houden.

De registratie is verplicht om de BTW terug te vragen.

Praktisch merkt u niets meer van uw BTW registratie,

Wij vragen uw BTW terug
bij de Belastingdienst

behalve natuurlijk de BTW die op uw rekening is
bijgeschreven. Er zijn geen verdere voorwaarden of eisen.

latie van uw zonnepanelen vragen wij voor u terug bij de

Wij staan voor u klaar en
helpen u verder

Belastingdienst. Ook de BTW op onze kosten vragen wij

De BTW heeft u terug en alles is geregeld. Wij melden

voor u terug. Het duurt meestal 1 á 2 maanden voordat de

de Belastingdienst dat MetDeZon niet langer gemachtigd

Belastingdienst de BTW rechtstreeks op uw bankrekening

is om uw zaken te regelen. We blijven natuurlijk voor u

terugstort.

klaar staan. U kunt altijd contact met ons opnemen en wij

De BTW die u betaald heeft op de aankoop en instal-

Wij zorgen ervoor dat u aan alle
wettelijke voorwaarden voldoet

helpen u graag verder.

Voor BTW ondernemer gelden bepaalde verplichtingen.

Hoeveel BTW krijg ik terug?

Wij zorgen ervoor dat u hieraan voldoet. Zo dienen wij

Simpel, álle BTW. Hoeveel dat is,

alle BTW aangiften in, verzorgen uw administratie omtrent
de zonnepanelen en doen een beroep op een aantal goedkeuringen van de Belastingdienst en het ministerie
van Financiën.

Wij zorgen ervoor dat u géén BTW
betaalt over de opgewekte energie
U bent wettelijk verplicht om BTW aan de Belastingdienst
te betalen over de stroom die u opwekt. Ook moet u een
factuur sturen naar uw energieleverancier. In overleg met

hangt natuurlijk af van hoeveel BTW
u heeft betaald voor de zonnepanelen
en de installatie ervan. Bijvoorbeeld:
Aanschaf 		

€ 7.000 (21% BTW)

Installatie		

€ 1.000 (6% BTW)

Totaal			

€ 8.000 incl. BTW

Betaalde BTW

€ 1.272,-

de Belastingdienst zorgen wij ervoor dat u géén BTW hoeft
te betalen en géén factuur hoeft uit te reiken.
Metdezon b.v. De Volger 6 1483 GA De Rijp telefoon: 0800 0051 fax: 0299 67 41 20 e-mail: info@metdezon.nl website: www.metdezon.nl

Ja, regel ook mijn
BTW teruggaaf
Graag wil ik dat MetDeZon mijn BTW-teruggaaf regelt met de
Belastingdienst, op zowel de aankoop, als installatie van mijn

zonnepanelen. Ik ga akkoord met de eenmalige kosten van € 99,Persoonlijke gegevens
Dhr.

Mevr.

Voorletter(s)			:
Tussenvoegsel 			:
Achternaam 			:
Geboortedatum 			:
BSN				:

Adres 				:
Huisnummer 			:
Toevoeging 			:
Postcode 			:
Woonplaats			:

Telefoon 			:
Mobiel 				

:

06 -

E-mail				:

Metdezon b.v. De Volger 6 1483 GA De Rijp telefoon: 0800 0051 fax: 0299 67 41 20 e-mail: info@metdezon.nl website: www.metdezon.nl

Aanvullende informatie
Bankrekeningnummer 		

:

Ordernummer 			:
Factuurnummer 			:
Leveringsdatum 			:
Aanschaf en eventuele installatie

:

€ 				

BTW bedrag

: €:

(incl. BTW)

Door MetDeZon in te vullen
Aanvraag Belastingdienst 		

:

Datum reactie Belastingplicht

:

Datum ontvangen inlogcodes

:

Gebruikersnaam 			:
Wachtwoord 			:
Datum aangifte 			

:

Datum beschikking		

:

Datum ontvangst			:

Ondertekening
Datum				:
Ondertekening 			:

Naam				:

U kunt de ingevulde en ondertekende formulieren gescand per e-mail (info@metdezon.nl)
of via de post aan ons retouneren.
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