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1. Zonnepanelen 
 
De Belastingdienst had aangegeven particulieren geen BTW-nummer voor het 

produceren van elektriciteit met zonnepanelen te verstrekken, totdat het ministerie een 

standpunt heeft ingenomen. Inmiddels heeft het ministerie een standpunt ingenomen. 

1.1 Standpunt staatssecretaris 

De staatssecretaris heeft aangegeven dat de aftrek van BTW op de aanschaf van 
zonnepanelen alleen mogelijk is als de eigenaar BTW-ondernemer is. 
Hiervan is sprake als de particuliere eigenaar van zonnepanelen de opgewekte 

elektriciteit geheel of gedeeltelijk duurzaam en tegen vergoeding levert aan zijn 

energieleverancier.  

De zonnepaneleneigenaar zal wel aannemelijk moeten maken dat hij stroom teruglevert 

aan zijn energieleverancier. Dit kan de zonnepaneeleigenaar bijvoorbeeld doen door 

middel van een slimme meter. 

Daarnaast geeft de Staatssecretaris aan dat geen recht op aftrek of BTW-plicht ontstaat 

met terugwerkende kracht. Dit zou betekenen dat vanaf 20 juni 2013 pas een BTW-

plicht en BTW in aftrek zou kunnen worden gebracht. Ook hoeft pas vanaf 20 juni 2013 

BTW te worden afgedragen. Voor zonnepaneeleigenaar die voor 20 juni 2013 

zonnepanelen hebben aangeschaft, zou geen recht op aftrek van BTW bestaan.  

Let op: wij zijn van mening dat het arrest Fuchs wel terugwerkende kracht zou moeten 

hebben als reeds een BTW-identificatienummer is aangevraagd. Ons advies is daarom u 

ook aan te melden als u zonnepanelen hebt aangeschaft en daarvoor facturen hebt 

verstuurd.  

Let op: zonnepaneeleigenaren die al aangemeld zijn bij de Belastingdienst, krijgen 

binnenkort bericht van de Belastingdienst. 
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1.2 Kleine ondernemersregeling 

Particulieren die worden aangemerkt als BTW-ondernemer kunnen een beroep doen op 

de Kleine ondernemersregeling. Indien de door de ondernemer verschuldigde BTW na 

aftrek van voorbelasting, maar voor toepassing van de Kleine ondernemersregeling 

minder dan € 1.345 bedraagt, komt de ondernemer voor volledige vermindering in 

aanmerking. 

2. Producten 
 
Hier vindt u een actuele lijst met producten op BTW- gebied die u via onze website of 
door een e-mail te sturen aan info@btwadvies.com kunt bestellen: 
De complete lijst met onze producten kunt u vinden op www.btwadvies.com 
 
Memo’s 

- Memo BTW en margeregeling, dit memo kost € 150,- exclusief BTW 
- Memo medische vrijstelling; Nog steeds niet genezen?! dit memo kost € 150,- 

exclusief BTW 
- Memo teruggaaf van buitenlandse BTW uit andere EU landen aan Nederlandse 

ondernemers, dit memo kost € 75,- exclusief BTW 
- Memo verlaagd BTW-tarief renovatie- en herstel bestaande woningen, dit memo 

kost € 75,- exclusief BTW 
- Memo BTW en factureringsregels, dit memo kost € 150,- exclusief BTW 
- Memo BTW en aandelenbezit, houdstermaatschappijen, deelnemingen en 

beleggingen, dit memo kost € 150,- exclusief. BTW 
Memo BTW laatste aangifte BTW, suppletie en boete, dit memo kost € 150,- 
exclusief BTW 

- Memo BTW en privégebruik auto, dit memo kost € 150,- exclusief BTW 
- Memo BTW en paarden, dit memo kost € 150,- exclusief BTW 

 
Boekjes 
In de Vastgoedwijzer BTW & overdrachtsbelasting worden door Carola van Vilsteren 
alle relevante fiscale aspecten rondom vastgoed aan de hand van schema's zeer helder 
besproken. In een oogopslag kunt u zien waar eventuele besparingsmogelijkheden 
liggen. Dit boek, bestaande uit 128 bladzijden kost € 45 exclusief BTW en kunt u 
bestellen via ms@managementproducties.com  
Voor meer informatie verwijzen wij u naar: www.vastgoedboek.com 
 
- Boekje Deze grote zaak vraagt aandacht, kosten € 19,95 exclusief BTW per boekje 
- Boekje Lonend Belonen, kosten € 19,95 exclusief BTW per boekje 
- Boekje Lastige lasten, kosten € 19,95 exclusief BTW per boekje 
- Boekje Met de auto fiscaal op de weg, kosten € 19,95 exclusief BTW per boekje 
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3. Workshops 
 
Workshop     Datum Tijd 
BTW in de praktijk    29-10-2013 15:00 – 18:00 uur 
BTW en stichtingen en verenigingen 12-11-2013 15:00 – 18:00 uur 
BTW en samenstelpraktijk   19-11-2013 15:00 – 18:00 uur 
BTW en de bijzondere margeregeling  26-11-2013 15:00 – 18:00 uur 
voor gebruikte goederen 
 

De prijzen van onze workshops zijn € 295 per persoon exclusief BTW, inclusief 

lesmateriaal en broodjes. Bij deelname van meerdere personen uit dezelfde instelling/ 

organisatie zijn de kosten voor de extra deelnemer € 225 per persoon exclusief BTW, 

inclusief lesmateriaal en broodjes 

 Meer informatie over onze workshops kunt u vinden op onze website 

www.btwadvies.com 

 

Voor vragen kunt u contact opnemen met ons secretariaat via telefoonnummer 085-

0403220. 

Dit BTW-nieuwtje  is een uitgave van van vilsteren BTW advies. De informatie in dit BTW-nieuwtje  heeft een signalerend karakter en 
is niet bedoeld als beroepsmatig advies. Hoewel de uiterste zorg is besteed aan deze uitgave draagt van vilsteren BTW advies geen 
verantwoordelijkheid voor eventuele fouten of onvolkomenheden. Indien u prijs stelt op meer informatie op het gebied van BTW, 
neem dan contact op met van vilsteren BTWadvies, telefoonnummer: 085-0403220 of email: info@btwadvies.com. 


