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De Opdracht BTW-service (Versie03, 9 augustus 2022) 

 

U geeft ons opdracht om voor u het administratieve proces te verrichten voor het terugvragen van 

omzetbelasting op de onlangs door u aangekochte zonnepanelen. Aangezien u akkoord geeft dat wij 

voor u de BTW-teruggaaf moeten regelen zult u van Maasrand Services een factuur ontvangen, 

waarvan de btw zal worden verrekend in uw teruggaaf. De hoogte van de factuur is afhankelijk van 

uw situatie en hiervan ontvangt u vooraf van ons schriftelijk een prijsopgave. Pas na ontvangst van 

uw akkoord zullen wij de werkzaamheden starten. U dient aan de volgende voorwaarden te voldoen: 

 U bent geen ondernemer voor de omzetbelasting, anders dan door eerdere aanschaf van een 

zonnestroominstallatie; 

 U heeft een zonnestroominstallatie aangeschaft voor op uw eigen woning of aanhorigheden, 

die u als hoofdverblijf bewoont; 

 U maakt(e) geen gebruik van de Kleine Ondernemersregeling op het moment van aanschaf 

van de zonnestroominstallatie; 

 Het contract van de energieleverancier staat op uw naam (en niet van uw partner); 

 De factuur betreffende de aanschaf van de zonnepanelen staat op uw naam (en niet van uw 

partner) 

 Uw partner is geen ondernemer of is ondernemer waarvan de onderneming niet in de 

woning gevestigd is; 

 

Indien u niet aan bovenstaande voorwaarden voldoet, kunt u dit aangeven bij “Vragen en 

opmerkingen” en zullen wij hierover contact met u opnemen. De casus wordt dan ingewikkelder ener 

zullen meer administratieve handelingen verricht moeten worden. U zult dan van ons een indicatie 

krijgen van de kosten voor uw specifieke casus.  

De te verrichten administratieve werkzaamheden betreffende bovenstaande voorwaarden zijn 

beperkt tot de volgende handelingen: 

- Controle van alle door u aangeleverde documenten; 

- Invullen Opgaaf Zonnepaneelhouders; 

- Activeren van het BTW-nummer; 

- Toezien op ontvangst en juistheid vaststelling belastingplicht en periodiciteit; 



 

 

- Toezien op ontvangst juistheid inloggegevens in overleg met klant (alleen als u deze aan ons 

verstrekt); 

- Invullen digitale omgeving Belastingdienst (bankrekeningnummer, emailadres) (alleen indien 

u deze gegevens aan ons verstrekt); 

- Bewaken aangifteproces, derhalve wanneer, welke periode, op papier of digitaal; 

- Opstellen eerste of jaaraangifte BTW via papieren formulier 

- Opstellen jaaraangifte in digitale omgeving of software (alleen indien u geen gebruik maakt 

van de Kleine Ondernemersregeling (=KOR) na advies van ons; 

- Tijdig indienen aangifte(n) en formulieren; 

- Analyse van de feiten en geven advies inzake KOR, indien aan u (in totaal) voor meer dan € 

2.500 aan BTW in rekening is gebracht terzake van zonnestroominstallaties; 

- Af- of aanmelding KOR regelen; 

- Activeren (slapend) Omzetbelastingnummer (alleen bij uitbreiding) 

 

Uw taken en verantwoordelijkheden 

Het is van groot belang dat u ons informeert over correspondentie tussen u en de Belastingdienst. 

Indien wij niet tijdig, volledig of juist geïnformeerd worden, kunnen wij u belangen niet optimaal 

behartigen. Voor de BTW geldt een streng beleid en worden vlug boetes uitgedeeld, die alsdan voor 

uw eigen rekening zijn. Dit risico ligt derhalve bij u. 

Beperking omvang werkzaamheden 

Tot de standaard “BTW-service” behoren alle administratieve werkzaamheden die bij dit proces 

behoren, zoals hierboven limitatief zijn vermeld. De aard en omvang van onze werkzaamheden zijn 

afhankelijk van uw persoonlijke situatie, waarbij wij uitgaan van de gegevens zoals u deze aan ons 

heeft opgegeven via de website of email. Indien de gevraagde gegevens niet juist of onvolledig zijn, of 

door u niet worden verstrekt ongeacht de reden hiervan, kunnen wij onze werkzaamheden niet 

(volledig) verrichten en zullen wij u in voorkomende gevallen extra kosten in rekening brengen. Deze 

kosten zullen vooraf aan u worden medegedeeld met een toelichting. Alle hieruit voortvloeiende 

risico’s blijven voor uw rekening.  

De werkzaamheden betreffen enkel en alleen de administratieve verwerking van door u verstrekte 

gegeven volgens de op dat moment geldende Wet- en Regelgeving, alsmede inzichten van onze 

erkende specialisten.  

Het geven van adviezen 

Tot het pakket behoort echter niet het adviseren op het gebied van Omzetbelasting of ander 

belastingen, noch over andere zaken die de plaatsing van zonnestroominstallaties betreffen, 

behoudens expliciet genoemde adviezen in onze lijst van werkzaamheden. Mocht u evenwel 

behoefte hebben aan nader advies dan kan één van onze erkende fiscaal adviseurs u hier tegen 

vooraf vastgestelde tarieven van voorzien. 



 

 

Vragenbrieven, fiscale bezwaar- en beroepsprocedure 

Tot de standaard BTW-service behoren niet het beantwoorden van vragenbrieven en het voeren van 

bezwaar- en beroepsprocedures. Uiteraard kunnen onze erkende adviseurs u hiermee wel van dienst 

zijn. Hierbij zij opgemerkt dat in bepaalde gevallen de Belastingdienst in bezwaar- en 

beroepsprocedures verplicht is om een vergoeding te betalen, indien zij in het ongelijk worden 

gesteld.  

Aanvullende werkzaamheden 

De tarieven van de aanvullende werkzaamheden zijn afhankelijk van de daarvoor benodigde 

expertise en bedragen tussen € 55,- en € 165,- exclusief omzetbelasting per uur.  


