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Fiscaal advies

Bij een investeringsbedrag van minder dan 14.404 euro 
(inclusief btw) voor niet-geïntegreerde zonnepanelen 
vindt geen herziening plaats. Voor geïntegreerde zonne-
panelen geldt een maximaal investeringsbedrag van 
86.428 euro (inclusief btw), onder welk bedrag geen 
herziening hoeft plaats te vinden.
Het voorgaande betekent dat er geen herziening aan de 
orde is indien de btw op de investering in niet-geïnte-
greerde zonnepanelen minder is dan 2.500 euro of als de 
btw op de investering in geïntegreerde zonnepanelen 
minder is dan 5.000 euro. 

Let op! Als een particulier die als btw-ondernemer kwal-
ificeert op een later tijdstip zonnepanelen bijkoopt, een 
onroerende zaak ter belegging gaat verhuren of een on-
derneming begint en de totale omzet inclusief de omzet 
van de zonnepanelen komt boven 20.000 euro, dan moet 
de particulier zich afmelden voor de OVOB. Doet hij dit 
niet, dan vervalt het recht op aftrek van btw voor de 
nieuwe aankopen of activiteiten.

Btw-aangifte ondernemers 
De Belastingdienst heeft voor particulieren die kwalifi-
ceren als btw-ondernemers die nog niet eerder btw-aan-
gifte deden het formulier ‘Opgaaf zonnepaneelhouders’ 
beschikbaar gesteld. Om in aanmerking te kunnen ko-
men voor btw-teruggaaf op zonnepanelen moet dit for-
mulier uiterlijk op 31 december van het jaar van aan-
schaf van de zonnepanelen en waarin de btw is 
gefactureerd ontvangen zijn door de Belastingdienst. 
Btw-ondernemers die al btw aangiften indienen, moeten 
de btw terugvragen in de btw-aangifte over het tijdvak 
waarin de btw aan de btw-ondernemer in rekening is ge-
bracht.

Btw-versoepelingen voor particuliere 
eigenaren 

Om de administratieve verplichtingen voor particuliere 
zonnepaneelhouders te verminderen, is onlangs een aan-
tal versoepelingen voor hen in het leven geroepen.
 • Versoepelde registratieplicht. Ook particuliere zonne-
paneelhouders die de btw op de aangeschafte zonne-
panelen niet wilden terugvragen, moesten zich tot 
voor kort toch bij de Belastingdienst melden. Door de 
goedkeuring uit het besluit van 10 juni 2021 (Staats-
courant 2021-20899) hoeven eigenaren van zonnepa-
nelen zich niet meer verplicht aan te melden als de 
jaarlijkse omzet met de zonnepanelen door levering 

Zonnepanelen en btw

BTW - In deze tijd van verduurzaming is het investeren 
in zonnepanelen iets wat steeds vaker voorkomt. De 
zonnepanelen worden krachtiger en de prijs lager, 
waardoor de terugverdientijd steeds korter wordt. Wel-
licht komt er binnenkort zelfs een nultarief voor de 
btw in plaats van de omzetgerelateerde vrijstelling 
(OVOB) ofwel de nieuwe kleine-ondernemersregeling.

Een particulier die zonnepanelen op zijn woning laat 
plaatsen, de opgewekte energie voor de eigen woning 
gebruikt en vervolgens de resterende energie levert aan 
een energiemaatschappij, is btw-ondernemer. Over de 
aan de energiemaatschappij geleverde energie en over 
het privégebruik is btw verschuldigd. Daar staat tegen-
over dat de btw op de investering in zonnepanelen in 
aftrek kan worden gebracht. 
Omdat het in de praktijk in verband met saldering niet 
altijd eenvoudig vast te stellen is hoeveel elektriciteit 
wordt geleverd, kan ervoor gekozen worden de verschul-
digde btw te bepalen volgens een forfaitaire regeling. 
Bij toepassing van de forfaitaire regeling mag geen btw 
in rekening worden gebracht over de geleverde energie. 
De hoogte van de verschuldigde btw is afhankelijk van 
de capaciteit (wattpiek per jaar) van de zonnepanelen.

OVOB
Door na het jaar van investeren in de zonnepanelen te 
kiezen voor de OVOB – voorheen de kleine-ondernemers-
regeling (KOR) – bestaat in het jaar van investeren recht 
op teruggave van btw, wordt de eigenaar van zonnepa-
nelen daarna niet geconfronteerd met administratieve 
lasten en hoeft er geen btw-aangifte te worden gedaan. 
De OVOB is van toepassing indien op jaarbasis niet meer 
dan 20.000 euro btw belaste omzet wordt behaald. 
Aandachtspunt hierbij is wel dat door toepassing van de 
OVOB na het jaar van investeren de eigenaar van de 
zonnepanelen door toepassing van de herzieningsrege-
ling te maken kan krijgen met een jaarlijkse verplichte 
gedeeltelijke terugbetaling van btw. Dit betekent dat bij 
niet-geïntegreerde zonnepanelen gedurende vier jaar 
steeds een vijfde deel van de teruggevraagde btw terug-
betaald moet worden aan de Belastingdienst. Bij geïnte-
greerde zonnepanelen moet gedurende negen jaar steeds 
een tiende deel van de teruggevraagde btw jaarlijks te-
rugbetaald worden. 
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van energie aan het net 1.800 euro (vrijwillige regis-
tratiedrempel) of minder is (volgens het forfait of de 
werkelijke vergoeding). Zij mogen OVOB dan direct 
toepassen en hoeven niet te voldoen aan administra-
tieve verplichtingen. 

 • Woning met zonnepanelen. Particulieren die een wo-
ning met daarop zonnepanelen aanschaffen moesten 
zich onder de oude regels ook bij de Belastingdienst 
melden. Vervolgens moesten zij zich aanmelden voor 
de OVOB. Door het besluit van 10 juni 2021 hoeft dit 
niet meer; zij mogen de OVOB direct toepassen.

 • Toepassing KOR zonder aanmelding. Particulieren die 
de OVOB toepassen zonder daarvan melding bij de Be-
lastingdienst te doen vanwege de vrijwillige registra-
tiedrempel, zijn niet verplicht de OVOB voor minimaal 
drie jaar toe te passen. Dit geldt wel voor reguliere 
btw-ondernemers. Zonnepaneelhouders die zich al bij 
de Belastingdienst als btw-ondernemer hebben aange-
meld, kunnen geen beroep doen op het besluit en 
moeten zich nog wel voor de OVOB aanmelden.

 • Opgaaf zonnepaneelhouders online. Voor particuliere 
zonnepaneelhouders die btw willen terugvragen, is 
het daarnaast sinds kort mogelijk om zich online aan 
te melden bij de Belastingdienst. Voorheen moest de 
zonnepaneelhouder het formulier printen en per post 
verzenden. Dat is nog steeds mogelijk, maar daaraan 
is de optie toegevoegd om de aanmelding als btw-on-
dernemer bij de Belastingdienst online te doen. Om 
die aanmelding online te kunnen doen, heeft de parti-
culiere zonnepaneelhouder een DigiD nodig. 

Nieuwe regeling
De Europese Commissie heeft besloten om 0 procent btw 
mogelijk te maken op de levering en installatie van zon-
nepanelen. In Nederland is de levering en installatie van 
zonnepanelen belast met 21 procent btw. Omdat een 
particulier die regelmatig energie tegen vergoeding te-
ruglevert aan de energieleverancier btw-ondernemer is, 
kan hij de btw die drukt op de installatie en levering 
van zonnepanelen terugvragen via de btw-aangifte als 
de particulier zich bij de Belastingdienst heeft aange-
meld als btw-ondernemer. 
In het jaar na de investering maken veel particulieren 
gebruik van de OVOB zodat zij geen btw meer hoeven te 
af dragen. Deze regeling moet wel tijdig aangevraagd 
worden bij de Belastingdienst. Door gebruik te maken 
van de OVOB krijgen particulieren ontheffing van admi-
nistratieve verplichtingen en hoeven zij geen btw af te 

dragen over de teruglevering van energie aan de ener-
gieleverancier. 
Met het voorstel van de Europese Commissie dat het mo-
gelijk maakt 0 procent btw te heffen over installatie en 
levering van zonnepanelen, zouden de huidige adminis-
tratieve lasten voor zonnepaneeleigenaren en Belasting-
dienst komen te vervallen. Het besluit opent daarnaast 
wellicht ook de deur naar een btw-verlaging van onder 
andere duurzame warmtebronnen die nu ook belast zijn 
met 21 procent btw.

Onderzoek
Het kabinet onderzoekt momenteel of het wenselijk is 
om in Nederland een nultarief voor btw op zonnepanelen 
in te voeren. Doel daarvan is de administratieve lasten 
voor zowel particuliere zonnepaneelhouders als de Be-
lastingdienst te verminderen. In het onderzoek zullen 
onder meer de budgettaire gevolgen, de doeltreffend-
heid en de doelmatigheid worden bekeken. 
In de afgelopen maanden heeft het kabinet het functio-
neren van OVOB, die van kracht is sinds 1 januari 2020, 
laten onderzoeken. Met name particuliere zonnepaneel-
houders blijven aandacht vereisen, omdat voor veel zon-
nepaneelhouders die deelnemen aan de OVOB niet dui-
delijk is dat toepassing van de OVOB betekent dat zij bij 
de start van andere (zzp-)ondernemingsactiviteiten of 
een nieuwe investering in zonnepanelen geen btw kun-
nen terugvragen voordat zij zich afmelden voor de 
OVOB.
Sinds de Belastingdienst hier klachten over ontvangt 
van particulieren, heeft men de voorlichting over de 
OVOB op de website en bij de Belastingtelefoon probe-
ren te verbeteren. Ook wordt gewerkt aan middelen om 
relevante informatie beschikbaar te stellen via derde 
partijen. Zo ontwikkelt de Belastingdienst een zonnepa-
nelen-btw-checker (een IT-rekentool) die ook aan leve-
ranciers en branche- een belangenorganisaties ter be-
schikking zal worden gesteld.

Complexe regels
Toepassing van de btw-regelgeving op de exploitatie 
van zonnepanelen en het terugvragen van btw op zonne-
panelen is niet altijd een simpel karweitje voor particu-
liere zonnepaneelhouders. Bovendien kunnen de kosten 
voor het inschakelen van een professional voor het te-
rugvragen van de btw op de aangeschafte zonnepanelen 
voor een particuliere zonnepaneelhouder hoger zijn dan 
de teruggave btw. Als een particulier de btw op de aan-
geschafte zonnepanelen niet terug wil vragen, dan hoeft 
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hij zich op grond van een goedkeuring in het besluit van 
10 juni 2021 niet meer bij de Belastingdienst als 
btw-ondernemer aan te melden. Voorwaarde is dat de 
jaarlijkse omzet met de zonnepanelen door levering van 
energie aan het net 1.800 euro of minder is.

Tot besluit
Het toepassen van 0 procent btw op zonnepanelen zou 
het Nederlandse huidige proces van de administratieve 
lasten, waar de zonnepaneelhouder de btw eerst betaalt 
aan de leverancier en dan bij de Belastingdienst moet 
terugvragen, aanzienlijk kunnen vereenvoudigen. Niet 
alle EU-lidstaten hebben deze administratieve lasten, 
aangezien zij veelal de OVOB toepassen zonder recht op 
aftrek. Verdere btw-verplichtingen ter zake van de te-
ruglevering van stroom aan de energiemaatschappij 
wordt voorkomen door een registratiedrempel. 
In feite vallen dan alle administratieve lasten weg en 
kan iedereen zonnepanelen aanschaffen, zonder verdere 
btw-druk of -verplichtingen. Nederland is voorstander 
van het creëren van de mogelijkheid van een nultarief 
voor zonnepanelen en heeft daartoe de mogelijkheid als 
het Europese Parlement in maart dit jaar akkoord gaat. 
Zodra de wetgeving formeel door de EU-lidstaten is aan-
genomen, treedt zij twintig dagen na de bekendmaking 
in het Publicatieblad van de Europese Unie in werking; 
de EU-lidstaten kunnen de nieuwe regeling dan vanaf 
die datum toepassen. 

Mr. C.W. (Carola) van Vilsteren

Curator bouwconcern eist 
1,5 miljard van KPMG
ACCOUNTANCY - De curator van het ingestorte bouwcon-
cern Carillion eist in een rechtszaak 1,3 miljard pond 
(1,55 miljard euro) van KPMG. Het accountantsbureau 
zou nalatig zijn geweest bij het controleren van de boe-
ken van de Britse aannemer. De curator beschuldigt 
KPMG van het niet-ontdekken van fouten in de jaarreke-
ningen van Carillion. Ook zou de accountant misleidende 
financiële overzichten hebben verstrekt. 
De Britse toezichthouder voor jaarrekeningen, de Finan-
cial Reporting Council, beschuldigde KPMG in september 
er ook al van fouten te hebben gemaakt. De instantie 
diende een formele klacht in tegen het kantoor en zei 
dat het begin 2022 een tuchtraad bijeen zou roepen.

KPMG noemt de claim van de curator ongegrond. Vol-
gens het bedrijf is de leiding van Carillion als enige ver-
antwoordelijk voor het falen. De accountantsorganisatie 
wijst erop dat bestuur en management de strategie heb-
ben bepaald en verantwoordelijk waren voor de uitvoe-
ring.
Carillion ging begin 2018 ten onder en het is een van de 
grootste faillissementen in de Britse geschiedenis. Er 
gingen bijna 3.000 banen verloren en 30.000 leveran-
ciers en onderaannemers bleven achter met zo’n 2 mil-
jard pond aan onbetaalde rekeningen.

Veel kantoren hebben nog 
geen energielabel C
MILIEU - Naar schatting 56 procent van de kantoren die 
vanaf volgend jaar verplicht zijn om energielabel C te 
voeren, voldoet nog niet aan deze eis. Nog tienduizen-
den ondernemers moeten een label registreren of het 
pand verduurzamen.
Vanaf 1 januari 2023 geldt de nieuwe verplichting voor 
kantoorpanden. Ze moeten vanaf die datum ten minste 
energielabel C hebben. Als bedrijven vanaf die datum 
een kantoorpand met energielabel D of lager inzetten, 
dreigen er forse boetes of kan het gebouw zelfs worden 
gesloten. Er is een aantal uitzonderingen voor de ver-
plichting. Zo hoeven kleine organisaties hier niet aan te 
voldoen en geldt de verplichting niet wanneer kantoor-
functies minder dan de helft van de totale gebruiksop-
pervlakte van het gebouw is, en zo nog enkele uitzonde-
ringen.
RVO schat op basis van registraties dat zo’n 65.000 kan-
toren moeten voldoen aan de verplichting. Daarvan vol-
doet met nog een jaar te gaan nu zo’n 44 procent aan 
de nieuwe eis. In de meeste gevallen is nog geen ener-
gielabel geregistreerd. Het Economisch Instituut voor de 
Bouw (EIB) schat dat ongeveer 30 procent van deze 
groep een groen label krijgt. Voor 12 procent van de 
65.000 kantoren staat er een rood label geregistreerd 
(energielabel D of slechter).
‘Er is komend jaar dus nog genoeg te doen voor kan-
tooreigenaren en gebruikers,’ schrijft RVO. ‘Zij moeten 
maatregelen nemen om hun kantoorgebouw geschikt te 
maken voor een groen label. Daarna moeten zij ook het 
energielabel laten registreren.’ RVO biedt onder meer 
een beslisboom waarmee ondernemers kunnen zien of zij 
onder de verplichting vallen.


