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Door gebruik te maken van de nieuwe KOR krijgen parti-
culieren ontheffing van administratieve verplichtingen en 
hoeven zijn geen btw af te dragen over de teruglevering 
van energie aan de energieleverancier. 

bz-advies
Met het voorstel van de Europese Commissie dat het mogelijk maakt 
0% btw te heffen over installatie en levering van zonnepanelen, zouden 
de huidige administratieve lasten voor zonnepaneeleigenaren en Belas-
tingdienst komen te vervallen. 

Het besluit van de Europese Commissie opent daarnaast 
wellicht ook de deur naar een btw-verlaging van onder 
andere duurzame warmtebronnen die nu ook belast zijn 
met 21% btw.

Conclusie
Toepassing van de btw-regelgeving op de exploitatie van 
zonnepanelen en het terugvragen van btw op zonnepa-
nelen is nog steeds geen koud kunstje. Het toepassen van 

0% btw op zonnepanelen zou het Nederlandse huidige 
proces van de administratieve lasten, waar de zonnepa-
neelhouder 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 (de nieuwe KOR) toepassen zonder recht op 
aftrek. Verdere btw-verplichtingen ter zake van de terug-
levering 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 Parle-
ment in maart 2022 akkoord gaat. Zodra de wetgeving 
formeel door de EU-lidstaten is aangenomen, treedt zij 
20 dagen na de bekendmaking in het Publicatieblad van 
de Europese Unie in werking, zodat de EU-lidstaten de 
nieuwe regeling vanaf deze datum kunnen toepassen.  

  Als de EU-lidstaten in maart 2022 instemmen met het nultarief voor zonnepanelen, kan de regeling op 
korte termijn worden ingevoerd. Dat scheelt een hoop administratieve lasten!

btw-plicht    

Afnemer: bewijs btw-plicht leverancier
Volgens het Europees Hof van Justitie moet de afnemer de btw-belastingplicht van 

de leverancier bewijzen, als niet vaststaat wie de werkelijke leverancier is.

Factuurvereisten Volgens de wettelijke factuurvereisten 
moet het btw-identificatienummer van de leverancier op 
de factuur worden vermeld. 

Btw-plicht leverancier Als de btw-plicht van een leveran-
cier ter discussie staat, moet zijn afnemer deze btw-plicht 
aannemelijk maken, wil hij de btw in aftrek kunnen 
brengen. Het Europees Hof van Justitie 
(ecli:eu:c:2021:6043) kreeg prejudiciële vragen voorge-
legd in verband met de volgende zaak. Een Tsjechische 
handelsvennootschap wilde de btw op afgenomen recla-
mediensten aftrekken. Maar de Tsjechische belasting-
dienst kwam erachter dat de directeur van de vennoot-
schap die deze diensten zou hebben geleverd, daarvan 
niet op de hoogte was. Ook kon de Tsjechische handels-
vennootschap niet aantonen dat de andere vennootschap 
wel degelijk de leverancier van de diensten was. Daarom 

weigerde de Tsjechische belastingdienst terecht de aftrek 
van btw. Het Europees Hof van Justitie stelt vast dat de 
gegevens ontbreken die nodig zijn om na te gaan of de 
werkelijke leverancier btw-ondernemer is. Als niet vast-
staat wie de werkelijke leverancier van de prestaties is, 
moet de afnemer bewijzen dat de leverancier btw-onder-
nemer is. Lukt hem dat niet, dan kan de Belastingdienst 
de afnemer de btw-aftrek weigeren. De Belastingdienst 
hoeft daarbij niet te bewijzen dat de afnemer btw-fraude 
heeft gepleegd. Hetzelfde geldt als de afnemer niet wist 
en evenmin kon weten dat de afgenomen handelingen 
onderdeel uitmaakten van fraude.

bz-advies
Om de aftrek van btw veilig te stellen, is het voor de afnemer van 
belang dat hij kan aantonen dat zijn leverancier een btw-plichtige 
ondernemer is. 

  Op een factuur moet het btw-identificatienummer van de leverancier worden vermeld. De afnemer kan 
het btw-identificatienummer controleren via VIES.


