
BTW-feest zonnepanelen! Claim de maximale 

BTW-teruggave, ook over de investering in 

het dak, en vraag die tijdig terug!

De aanleiding van het BTW-feest ligt in een uitspraak van 

het Hof en een arrest van de Hoge Raad van eind 2017. De 

mogelijkheden voor BTW-aftrek zijn groter dan u denkt. 

Toets aan de hand van een voorbeeld uit de praktijk of een 

hogere BTW-aftrek verdedigbaar is. 

19 jan 2018 mr. Carola van Vilsteren

Volgens het Hof ook aftrek van BTW op dak

Volgens een uitspraak van het Hof van 27 november 2017 (url: 

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?

id=ECLI:NL:GHARL:2017:10387) bestaat voor het deel van het 

dak waarop de zonnepanelen zijn geplaatst, deels recht op 

BTW-aftrek. Het deel van het dak waarop de zonnepanelen zijn 

bevestigd telt dan mee als nuttige zakelijke ruimte en verhoogt 

het zakelijk gebruik van de woning. Dit zijn de ruimtes in de 

woning, maar ook onderdelen van de woning die dienstig zijn 

aan de nuttige ruimtes (bijvoorbeeld de muren, de fundering en 

het dak). De muren, fundering en het dak worden naar 

evenredigheid aan de nuttige ruimtes toegerekend en zijn 

daarom van belang bij de berekening van de verhouding 

privégebruik/zakelijk gebruik. Het gedeelte van het dak waarop 

de zonnepanelen zijn geplaatst, wordt gezien als zakelijke 

nuttige ruimte en verhoogt het zakelijk gebruik van de woning. 

De ondernemer die de woning tot het ondernemingsvermogen 

heeft gerekend kan daardoor nog een BTW-voordeel behalen.

Praktijkvoorbeeld uitspraak Hof



Stel dat in 2018 een woning wordt gebouwd met een totale 

woonoppervlakte van 237m2  waarvan zakelijk 53m2, dan is 

22% (53/237) van de BTW op de bouwkosten aftrekbaar. Indien 

de oppervlakte van het zakelijk deel van het schuindakvlak 

66m2 bedraagt, waarvan 11m2 in gebruik voor de zonnepanelen 

dan is het percentage zakelijk gebruik 26% (53 m2 + 11 m2)/

(237m2 + 11m2). Uitgaande van bouwkosten van € 400.000 

plus € 84.000 BTW kan dan € 3.360 (4% van € 84.000) meer 

BTW in aftrek worden gebracht.

In welke situaties bestaat recht op extra BTW-aftrek?

Dit extra recht op BTW-aftrek doet zich voor bij de bouw van een 

woning waarbij op het dak direct zonnepanelen worden gelegd, 

maar deels ook indien de zonnepanelen worden geplaatst 

binnen 9 jaar na afloop van het jaar waarin de woning in gebruik 

is genomen. Stel dat de zonnepanelen in voorgaand voorbeeld 

pas op 31 december 2020 worden geplaatst, dan kan in de jaren 

2021 t/m 2027 elk jaar € 336 BTW teruggevraagd worden.

Ook voor particulieren

Voor particulieren met zonnepanelen op het dak kan de 

uitspraak van het Hof aanleiding zijn bij onderhoud of 

vervanging van het dak een deel van de BTW terug te vragen.

Volgens de Hoge Raad ook teruggave van BTW op 

zonnepanelen uit 2013

Door een arrest van de Hoge Raad van 15 december 2017 (url: 

http://btwjurisprudentie.nl/zonnepanelen-btw-terugvragen-

belastingdienst/) is het mogelijk om alsnog BTW over de 

aankoop van zonnepanelen voorafgaande aan het Fuchs-arrest 

van 20 juni 2013 terug te vragen. Voor investeringen in het jaar 

2013 kan tot 31 december 2018 BTW teruggevraagd worden.

Conclusie

Ondernemers en particulieren met zonnepanelen raden wij aan 

eens kritisch te kijken of nog extra BTW teruggevraagd kan 

worden. Een verzoek om teruggave van BTW over het jaar 2013 



moet voor 31 december 2018 ingediend zijn. Van belang hierbij 

is nog wel dat nog de Hoge Raad zich nog moet buigen over de 

BTW op het dak.
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