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btw-tarief    

Wellicht 0% btw op zonnepanelen
In deze tijd van verduurzaming is het investeren in zonnepanelen iets wat steeds 
vaker voorkomt. Zonnepanelen worden steeds sterker en kosten steeds minder, 
waardoor de terugverdientijd steeds korter wordt.

Huidige regeling
Een particulier die zonnepanelen op zijn woning laat 
plaatsen, de opgewekte energie voor zijn 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 tegenover 
dat de btw op de investering in zonnepanelen in aftrek 
kan worden gebracht.  
Omdat in de praktijk in verband met saldering niet altijd 
eenvoudig is vast te stellen hoeveel elektriciteit er wordt 
geleverd, kan ervoor gekozen worden de verschuldigde 
belasting te bepalen volgens een forfaitaire regeling. Bij 
toepassing van de forfaitaire regeling mag er 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. 
Volgens de forfaitaire regeling bedraagt de verschuldigde 
btw zonnepanelen:

Capaciteit wattpiek
btw in € bij niet-

geïntegreede 
zonnepanelen

btw in € bij 
geïntegreede 
zonnepanelen

0-1000 20 5

1001-2000 40 10

2001-3000 60 20

3001-4000 80 30

4001-5000 100 40

5001-6000 120 50

6001-7000 140 60

7001-8000 160 70

8001-9000 180 80

9001-10.000 200 90

Toepassing van de KOR
Door na het jaar van investeren te kiezen voor de nieuwe 
KOR bestaat in dat jaar van investeren recht op teruggave 
van btw en wordt de eigenaar van de zonnepanelen 
daarna niet geconfronteerd met administratieve lasten en 
hoeft er geen btw-aangifte te worden gedaan. De nieuwe 
KOR is van toepassing indien op jaarbasis niet meer dan 
€ 20.000 met btw-belaste omzet wordt behaald.  
Aandachtspunt hierbij is wel dat door toepassing van de 
KOR na het jaar van investeren de eigenaar van de zonne-
panelen door toepassing van de herzieningsregeling te 
maken kan krijgen met een jaarlijkse verplichte gedeelte-
lijke terugbetaling van btw. Dit speelt bijv. als het huis 

met de zonnepanelen binnen vijf of negen jaar wordt 
verkocht. Hierdoor moet bij niet-geïntegreerde zonnepa-
nelen gedurende vier jaar steeds 1/5 deel van de terugge-
vraagde btw worden terugbetaald aan de Belastingdienst. 
Bij geïntegreerde zonnepanelen moet gedurende 
negen jaar steeds 1/10 deel van de teruggevraagde btw 
jaarlijks terugbetaald worden. Bij een investeringsbedrag 
van minder dan € 14.404 (inclusief btw) voor niet-geïnte-
greerde zonnepanelen vindt geen herziening plaats. Voor 
geïntegreerde zonnepanelen geldt een maximaal investe-
ringsbedrag van € 86.428 (inclusief btw) onder welk 
bedrag geen herziening hoeft plaats te vinden. Het voor-
gaande komt erop neer dat er geen herziening aan de 
orde is indien:

 ■ de btw op de investering in niet-geïntegreerde zonne-
panelen minder is dan € 2.500;

 ■ de btw op de investering in geïntegreerde zonnepa-
nelen minder is dan € 5.000. 

Nog geen btw-aangiften ingediend De Belastingdienst 
heeft voor btw-ondernemers die nog niet eerder btw-aan-
gifte deden, het formulier Opgaaf zonnepaneelhouders 
beschikbaar. Om in aanmerking te kunnen komen voor 
btw-teruggaaf op zonnepanelen moet dit formulier uiter-
lijk op 31 december van het jaar van aanschaf van de 
zonnepanelen en waarin de btw is gefactureerd 
ontvangen zijn door de Belastingdienst. 

Al eerder btw-aangiften ingediend 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 gebracht.

Nieuwe regeling
De Europese Commissie heeft besloten om 0% btw 
mogelijk te maken op de levering en installatie van 
zonnepanelen. In Nederland is de levering en installatie 
van zonnepanelen belast met 21% btw. Omdat een parti-
culier die regelmatig energie tegen vergoeding teruglevert 
aan de energieleverancier btw-ondernemer is, kan hij de 
btw die drukt op de installatie en levering van zonnepa-
nelen terugvragen via de btw-aangifte als de particulier 
zich bij de Belastingdienst heeft aangemeld als btw-on-
dernemer. Het jaar na de investering maken veel particu-
lieren gebruik van de nieuwe KOR. Deze regeling moet 
wel tijdig aangevraagd worden bij de Belastingdienst. 


