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Postcoderoosregeling zonne-energie en de btw
Door toepassing van de zogeheten ‘Postcoderoosregeling’ kunnen lokale 
inwoners via een Vereniging van Eigenaars investeren in duurzame energie, 
bijvoorbeeld in zonnepanelen. Maar hoe zit het dan met de btw?

Vereniging van Eigenaars investeert

Korting op de energienota. De Postcoderoosre-
geling is bedoeld om de opwekking van lokale en 
duurzame energie te stimuleren. Door toepassing 
van de Postcoderoosregeling kunnen lokale bewo-
ners via een Vereniging van Eigenaars (VvE) 
investeren in duurzame energie, zoals bijvoor-
beeld zonne-energie. De deelnemers aan deze 
investering krijgen dan een korting op hun ener-
gienota. Meer informatie vindt u op http://www.
postcoderoosregeling.nl

Zonnepanelen en btw. Daarnaast betalen zij 
btw over de investering van de zonnepanelen. De 
vraag is of deze btw in aftrek kan worden gebracht.

Btw zonnepanelen voor particulieren

Ondernemer voor de btw. Als particulieren 
zonnepanelen plaatsen, zullen zij vaak maar een 
klein deel van de door de zonnepanelen opgewekte 
energie zelf verbruiken. De rest van de door de 
zonnepanelen opgewekte energie leveren zij dan 
ook terug aan het energiebedrijf. Er is daarmee 
sprake van ondernemerschap voor de btw. 

Btw terugvragen. De btw die door de particulier 
is betaald op de zonnepanelen, kan worden terug-
gevraagd. Daarvoor moet de particulier zich aan-
melden als btw-ondernemer bij de Belasting-
dienst. Per jaar moet dan een forfaitair bedrag aan 
btw worden aangegeven. 

Kleineondernemersregeling. Omdat deze for-
faitaire bedragen laag zijn, zal de particulier met 
zonnepanelen in de jaren volgend op het jaar 
waarin de btw is teruggevraagd, voor de btw de 
kleineondernemingsregeling (KOR) toe kunnen 

passen. Dit houdt in dat er ontheffing van admi-
nistratieve lasten wordt aangevraagd. Er hoeft 
dan geen btw-aangifte meer gedaan te worden. 

Geldt dit ook voor VvE’s?

Overleg met de Belastingdienst. Een VvE 
heeft doorgaans geen winstoogmerk, waardoor zij 
meestal geen btw-plicht heeft. Over de vraag of de 
btw op zonnepanelen, die is betaald door een VvE 
die gebruikmaakt van de Postcoderoosregeling 
toch kan worden teruggevraagd, is onlangs over-
leg met de Belastingdienst geweest. 

Ook VvE btw-ondernemer. Uit dit overleg is 
duidelijk geworden dat ook de VvE die gebruik-
maakt van de Postcoderoosregeling en stroom 
levert aan een energieleverancier, de betaalde btw 
over de zonnepanelen terug kan vragen. De VvE 
die de Postcoderoosregeling toepast, wordt voor de 
levering van elektriciteit als ondernemer gezien 
als zij de met de zonnepanelen opgewekte stroom 
niet voor haar eigen pand gebruikt, maar verkoopt 
aan de energieleverancier.

Tijdig als btw-ondernemer aanmelden. Als er 
dus sprake is van een VvE met zonnepanelen die 
energie levert aan de energieleverancier, dan kan 
de btw op de zonnepanelen worden teruggevraagd. 
De aanmelding als btw-ondernemer moet tijdig 
gebeuren, zodat in het tijdvak volgend op het tijd-
vak waarin de zonnepanelen worden aangeschaft, 
de btw kan worden teruggevraagd. 

Geen recht op de KOR. Een vereniging is geen 
natuurlijk persoon. Daarom heeft een VvE geen 
recht op toepassing van de KOR. Hierdoor zullen 
zij ieder jaar een klein bedrag aan btw moeten 
afdragen aan de Belastingdienst.

Als er sprake is van een VvE met zonnepanelen die energie levert aan de 
energiel everancier, kan de btw op de investeringen in de zonnepanelen bij de 
Belastingdienst worden teruggevraagd. De VvE heeft geen recht op de kleine
ondernemers regeling en moet dus wel gewoon periodiek btwaangifte doen.
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