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1. Vragen en antwoorden BTW-heffing bij particulieren met zonnepanelen 
 
Het Europese Hof besliste in het Fuchs-arrest dat een eigenaar van zonnepanelen als 
ondernemer voor de BTW kan worden aangemerkt en recht heeft op aftrek van BTW. 
Door het Ministerie van Financiën zijn vragen en antwoorden hierover gepubliceerd.  
 
1.1 Ondernemerschap en aanmelding bij de Belastingdienst 

Ondernemerschap 
 

Als tegen vergoeding stroom wordt geleverd aan het energiebedrijf is sprake van 
ondernemerschap voor de BTW. Vaak wordt daarbij de aan het energiebedrijf geleverde 
stroom gesaldeerd met de van het energiebedrijf afgenomen stroom.  
 
Aanmelding bij de Belastingdienst 
 
Niet iedere eigenaar van zonnepanelen moet zich aanmelden bij de Belastingdienst. 
Aanmelding is niet verplicht indien het saldo BTW-bedrag (het verschil tussen de te 
betalen BTW over de omzet na aftrek van voorbelasting op bijvoorbeeld aanschaf en 
installatie van de zonnepanelen) over een kalenderjaar € 1.345 of minder is. Er hoeft in 
dat geval ook geen ontheffing van administratieve verplichtingen te worden gevraagd.  
 
Let op! Om teruggave van BTW op de aanschaf en installatie van de zonnepanelen te 
realiseren is aanmelding bij de Belastingdienst noodzakelijk. 
 
Let op!  Indien sprake is van een (huwelijks)goederengemeenschap moet alleen degene 
op wiens naam de energienota is gesteld zich als ondernemer aanmelden. 
 

In de vragen en antwoorden wordt niet ingegaan op de vraag of ook aanmelding moet 
plaatsvinden in de situatie waarin de persoon die investeert al als eenmanszaak is 
geregistreerd. Naar onze mening kan uit recente rechtspraak worden geconcludeerd dat 
(extra) aanmelding in dat geval niet noodzakelijk is.  
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1.2 BTW aftrek voor investeringen in het verleden? 

Er moet onderscheid gemaakt worden in drie situaties: 

A Zonnepanelen aangebracht vóór 1 april 2013 

 

Aftrek is mogelijk indien de aanmelding als ondernemer heeft plaatsgevonden binnen 

een maand na afloop van het kwartaal waarin de factuur voor de zonnepanelen is 

ontvangen. 

Indien bijvoorbeeld in februari 2013 de factuur voor de zonnepanelen is ontvangen, en 

aanmelding bij de Belastingdienst heeft plaatsgevonden vóór 1 april 2013 bestaat recht 

op teruggave van BTW. Indien bijvoorbeeld in november 2012 de factuur is ontvangen, 

en in juli 2013 aanmelding heeft plaatsgevonden bestaat volgens de Belastingdienst 

geen recht op teruggave van BTW.  

Let op! Wij zijn van mening dat ook in de situatie waarin aanmelding als ondernemer 
plaatsvindt als meer dan 1 maand is verstreken na het kwartaal waarin de factuur is 
ontvangen, recht bestaat op teruggave van BTW. Aanmelding moet dan wel 
plaatsvinden binnen 5 jaar na afloop van het jaar waarin aanschaf heeft plaatsgevonden. 
 

B Zonnepanelen aangebracht op of na 1 april 2013 maar vóór 20 juni 2013 

Indien vóór 1 augustus 2013 aanmelding als ondernemer bij de Belastingdienst heeft 

plaatsgevonden bestaat recht op teruggave van BTW. De BTW moet worden verwerkt 

in de BTW aangifte over het 2e kwartaal 2013. 

C Zonnepanelen op of na 20 juni 2013 aangebracht 

Voor het recht op aftrek van BTW op zonnepanelen die op of na 20 juni 2013 worden 

aangeschaft geldt dat recht op teruggave van BTW bestaat indien binnen vijf jaar na 

afloop van het jaar waarin geïnvesteerd wordt een verzoek om teruggave wordt 

ingediend. 

1.3 Berekening BTW in jaar van aanschaf  

Voor de berekening van de BTW in het jaar van aanschaf moet onderscheid gemaakt 

worden tussen zonnepanelen die alleen dienen om stroom op te wekken (niet 

geïntegreerde zonnepanelen) en zonnepanelen die tegelijkertijd de functie van 

dakbedekking hebben (geïntegreerde zonnepanelen).  

Let op! Over de subsidie die ontvangen wordt voor de aanschaf van zonnepanelen is 
volgens de vragen en antwoorden geen BTW verschuldigd. 
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A Niet geïntegreerde zonnepanelen 

 

De BTW op de aanschaf van niet geïntegreerde zonnepanelen is volledig aftrekbaar. 

Over de aan het energiebedrijf geleverde stroom moet 21% BTW worden gerekend. Ook 

over de marktprijs voor de stroom voor eigen gebruik is 21% BTW verschuldigd. De 

marktprijs is gelijk aan de prijs die het energiebedrijf hanteert voor door haar geleverde 

stroom. Om praktische problemen in de praktijk te voorkomen is in afwachting van een 

eventuele wijziging van de BTW-richtlijn voorlopig goedgekeurd dat op basis van een 

forfait de verschuldigde BTW over de omzet/privé gebruik wordt berekend. Het forfait 

hangt af van het opwekvermogen van de zonnepanelen: 

Opwekvermogen 

in wattpiek per 

jaar 

Forfait 

0-1000 € 20 

1001-2000 € 40 

2001-3000 € 60 

3001-4000 € 80 

4001-5000 € 100 

   

Voorbeeld 

Voor de aanschaf en installatie van niet-geïntegreerde zonnepanelen is een factuur ontvangen 

met daarop een BTW-bedrag van € 800. De zonnepanelen zijn niet-geïntegreerd. De 

zonnepanelen hebben een capaciteit van 2.800 kWh.  

Verschuldigde BTW:   € 60,-  

Voorbelasting   € 800,- -/- 

Terug te ontvangen BTW  € 740,- 

 

B Geïntegreerde zonnepanelen 

De BTW op de aanschaf van geïntegreerde zonnepanelen is niet volledig aftrekbaar. Er 

moet in dat geval rekening worden gehouden met het feit dat de zonnepanelen mede 
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als dakbedekking fungeren en voor privé gebruik stroom opwekken. Daarmee rekening 

houdend wordt het recht op aftrek gesteld op 1/3 deel. 

Voor het vaststellen van de verschuldigde BTW over de stroom die aan het 

energiebedrijf wordt geleverd mag in afwachting van een eventuele wijziging van de 

BTW-richtlijn voorlopig een forfait worden toegepast.  

Omdat voor het privé gebruik al een correctie op de BTW aftrek heeft plaatsgevonden is 

dit forfait lager dan bij de roerende zonnepanelen. 

Opwekvermogen 

in wattpiek per 

jaar 

Forfait 

0-1000 € 5 

1001-2000 € 10 

2001-3000 € 20 

3001-4000 € 30 

4001-5000 € 40 

 

Voorbeeld 

Voor de aanschaf en installatie van geïntegreerde zonnepanelen is een factuur ontvangen met 
daarop een BTW-bedrag van € 1.500. De zonnepanelen zijn geïntegreerd. De zonnepanelen 
hebben een capaciteit van 2.800 kWh.  
 

Verschuldigde BTW:    € 20,-  

1/3 deel van de voorbelasting  € 500,- -/- 

Terug te ontvangen BTW  € 480,- 
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1.4 BTW afdracht na jaar van aanschaf 

 

Indien aanmelding als ondernemer heeft plaatsgevonden moet op basis van de 

werkelijke omzet en privé verbruik van stroom, danwel op basis van een forfait de 

verschuldigde BTW worden berekend.   

A Niet geïntegreerde zonnepanelen 

De forfaitaire bedragen voor niet geïntegreerde zonnepanelen zijn: 

Opwekvermogen 

in wattpiek per 

jaar 

Forfait 

0-1000 € 20 

1001-2000 € 40 

2001-3000 € 60 

3001-4000 € 80 

4001-5000 € 100 

 

B Geïntegreerde zonnepanelen 

De forfaitaire bedragen voor geïntegreerde zonnepanelen zijn: 

Opwekvermogen 

in wattpiek per 

jaar 

Forfait 

0-1000 € 5 

1001-2000 € 10 

2001-3000 € 20 

3001-4000 € 30 

4001-5000 € 40 
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1.5 Toepassing kleine ondernemersregeling/ ontheffing administratieve verplichtingen 

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 
€ 1.345 of minder bedraagt, komt de ondernemer voor volledige vermindering in 
aanmerking. Er kan dan voor gekozen worden een verzoek om ontheffing van 
administratieve verplichtingen bij de Belastingdienst in te dienen.    
 
Let op! Het verzoek om ontheffing van administratieve verplichtingen moet ingediend 
zijn vóór 1 januari van het jaar. Stel dat in december 2013 zonnepanelen zijn aangeschaft 
waarvoor aftrek wordt geclaimd, moet voor ontheffing van administratieve 
verplichtingen in het jaar 2014 uiterlijk 31 december 2013 het verzoek om ontheffing 
van administratieve verplichtingen ingediend zijn. 
 
Let op! Als sprake is van een eenmanszaak, en gebruik wordt gemaakt van de KOR 
moet voor het vaststellen van het recht op vermindering de vanwege de exploitatie van 
de eenmanszaak verschuldigde BTW worden meegeteld.  
 

1.6 Aandachtspunten bij toepassing forfait 

De forfaitaire BTW moet niet aan het energiebedrijf in rekening worden gebracht. 

Als ervoor gekozen wordt het forfait niet toe te passen, en BTW wordt berekend over 

de aan het energiebedrijf geleverde stroom moet er rekening mee worden gehouden dat 

de kosten van de van het energiebedrijf afgenomen stroom stijgen. Dit komt doordat 

het energiebedrijf over de volledige stroom die zij heeft geleverd BTW in rekening moet 

brengen, dus zonder rekening te houden met aan het energiebedrijf terug geleverde 

stroom. Deze BTW is niet aftrekbaar.   

1.7 Verkoop woning 

In de vragen en antwoorden wordt niet ingegaan op de situatie waarin de woning met 

zonnepanelen wordt verkocht. Naar onze mening kan in dat geval een beroep worden 

gedaan op artikel 37d van de Wet OB en is over de verkoop van de zonnepanelen geen 

BTW verschuldigd.  

Mocht u vragen hebben over het terugvragen van BTW op zonnepanelen, dan kunt u 

altijd contact met ons opnemen. 
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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 overdracht van een onderneming bij vastgoed, dit memo kost  
€ 75,- 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 per boek en kunt 
u bestellen via ms@managementproducties.com Voor meer informatie verwijzen wij u 
naar: www.vastgoedboek.com 
 
Andere boekjes die wij verkopen 
- Boekje Deze grote zaak vraagt aandacht, 96 pagina’s, kosten € 19,95 exclusief BTW per boekje 
- Boekje Lonend Belonen, 95 pagina’s, kosten € 19,95 exclusief BTW per boekje 
- Boekje Lastige lasten,80 pagina’s, kosten € 19,95 exclusief BTW per boekje 
- Boekje Met de auto fiscaal op de weg, 68 pagina’s, kosten € 19,95 exclusief BTW per boekje 

 
3. Workshops 
 
Workshop     Datum Tijd 
Eindejaarstips & actualiteiten  17-12-2013 15:00 – 18:00 uur 
 
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 me tvan vilsteren BTWadvies, telefoonnummer: 085- 0403220 of email: info@btwadvies.com. 


