
Toelichting ‘Opgaaf Startende onderneming’ van de 

Belastingdienst 
 

Vul het formulier ‘Opgaaf Startende onderneming’ van de Belastingdienst in en stuur het op 

naar uw belastingkantoor.  

 

http://download.belastingdienst.nl/belastingdienst/docs/opg_start_ondernem_handelsregister_o

n0202z1fol.pdf 

 

Open het ontvangen formulier (PDF-bestand) op uw computer en vul het digitaal in.  

Eventueel kunt u het formulier ook eerst printen en daarna met pen invullen. 

 

Toelichting wat in te vullen: 

1a U kunt zelf kiezen wat u invult voor naam; Bijvoorbeeld uw ‘achternaam + 
zonnepanelen’, dus bv. Tramper zonnepanelen 

1b Het adres van uw woning waarop de zonnepanelen komen 

1c De datum van invulling van dit formulier. Let op: zorg dat deze datum vóór de datum 
van de factuur ligt, die u ontvangt voor de aanschaf van zonnepanelen 

1d Vul uw persoonlijke telefoonnummer in (vast of mobiel) 

1e Niet invullen 

2 Kruis ‘Eenmanszaak’ aan 

3a Vul hier al de gegevens van uzelf als particulier in 

3b Vul hier niets in 

4 Als u zelf een belastingadviseur of boekhouder heeft die u helpt: vul hier zijn/haar 
gegevens in 

5a Kruis ‘Ja’ aan en ga naar vraag 6 

6a Vul 1 in (u verkoopt uw elektriciteit aan 1 energieleverancier (=afnemer)) 

6b Een zonnepaneel installatie exploiteren en de opgewekte elektriciteit geheel of 
gedeeltelijk, duurzaam en tegen vergoeding, leveren aan een leverancier. 

7a Kruis aan wat voor u van toepassing is. Dit is alleen bedoeld voor de 
inkomstenbelasting en niet voor de btw teruggave. Geef aan welke inkomstenbronnen u 
heeft zoals loon of een uitkering 

7b Vul 0 uur in 

7c Vul 0 in (dit is de opbrengst minus de afschrijving in het 1e jaar) 

7d Als u inkomsten uit overige werk heeft, vul dan uw inkomsten in. In veel van de gevallen 
is dit niet van toepassing voor u. 

8a Vul hier standaard 0 euro in. Dit is het geschatte bedrag dat u in 1 jaar daadwerkelijk 
per saldo terug levert aan de leverancier (via het openbare netwerk). Dit is niet exact in 
te schatten en er is sprake van zowel levering als terug levering. Hoeveel van de 
geproduceerde kWh u exact in eigen huis verbruik is moeilijk te bepalen. Het bedrag 
van 0 euro is een algemene, grove inschatting. 

8b Vul hier het volledige aanschafbedrag van de zon PV installatie in, inclusief BTW 

8c Kruis ‘Nee’ aan 

8d Kruis ‘Bedrijfsadres’ aan 

9 Kruis ‘Nee’ aan 

10 Kruis niets aan 

11 Vul uw gegevens in. Vergeet u niet te ondertekenen !  
Kopieer/scan het ingevulde formulier voor uw eigen administratie en stuur het ingevulde 
formulier per post naar het lokale belastingkantoor van uw gemeente.  
Voor het adres zie www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/gvk/ 
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