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 veel signalerend nieuws over veranderende regelgeving;

 beknopte artikelen met veel tips die de lezer direct in de dagelijkse praktijk kan gebruiken;

 geregeld een marktanalyse over financieel relevante onderwerpen;
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FISCAAL

btw en zonnepanelen

Er is iets nieuws  
onder de zon
De levering en installatie van zonnepanelen is belast met 21% 

BTW. Hoewel particulieren deze BTW kunnen terugvragen bij 

de Belastingdienst, leidt de huidige systematiek tot aanzienlijke 

administratieve en uitvoeringslasten bij particulieren en de 

Belastingdienst. Hoe werkt dit in de praktijk? En welke nieuwe 

ontwikkelingen zijn er op dit gebied?  

EEen particulier die elektriciteit opwekt 
en tegen vergoeding levert aan een ener-
giebedrijf wordt als BTW-ondernemer 
aangemerkt. De levering van elektriciteit 
is belast met BTW. De particulier is dus 
in principe BTW verschuldigd over de le-
veringen aan het energiebedrijf en moet 
facturen uitreiken aan het energiebedrijf. 
De particulier is ook BTW verschuldigd 
over het privégebruik. Het huidige beleid 
biedt de mogelijkheid een forfait toe te 
passen. De hoogte daarvan is gebaseerd 
op de capaciteit van de installatie. Het 
forfait komt in de plaats van de BTW die 
is verschuldigd over de leveringen aan 
het energiebedrijf en het privégebruik. 

Forfait

In de jaren volgend op het jaar van 
aanschaf zou de particulier normaliter 
BTW moeten blijven voldoen over de 
leveringen aan de energiemaatschap-
pij en het privégebruik. In de praktijk 
wordt van de kleineondernemersrege-
ling/omzetgerelateerde vrijstelling voor 
ondernemers van omzetbelasting (KOR/
OVOB) gebruikgemaakt waardoor geen 
BTW meer verschuldigd is. Bij toepas-
sing van de KOR/OVOB valt de parti-

culier met de zonnepanelen het jaar na 
aanschaf van de zonnepanelen onder een 
BTW-vrijstelling, nadat hij in het jaar 
van investeren de BTW op de investering 
heeft teruggevraagd en BTW overeen-
komstig het forfait heeft aangegeven. 

Vrijstelling

Toepassing van de KOR/OVOB en de 
BTW-vrijstelling leidt ertoe dat er in 
die jaren geen BTW meer in aftrek kan 
worden gebracht. Dit is bijvoorbeeld van 
belang als additionele kosten worden 
gemaakt voor een uitbreiding van de 
installatie. Let op: is de omzet van de 
particulier niet hoger dan € 20.000 ex-
clusief BTW per jaar, dan kan gebruik 
worden gemaakt van de KOR/OVOB. 
Heeft de particulier enkel zonnepa-
nelen, dan zal de omzet waarschijn-
lijk niet hoger zijn dan € 20.000. 

Omzetdrempel

Opletten is het als de particulier voor 
meerdere zaken BTW-ondernemer is. 
Denk daarbij bijvoorbeeld aan de verhuur 
van een vakantiewoning. De omzetdrem-
pel van maximaal € 20.000 per jaar is 

een voorwaarde voor toepassing van de 
KOR/OVOB. De hiervoor beschreven 
systematiek wordt in de praktijk als zeer 
complex ervaren. De fiscus heeft met 
het huidige beleid de administratieve 
en uitvoeringslasten zoveel mogelijk 
geprobeerd te verminderen. Desondanks 
blijven de administratieve lasten voor 
de particuliere zonnepaneleneigenaar 
relatief hoog. Datzelfde geldt voor de 
uitvoeringslasten bij de Belastingdienst. 

Goedkeuring

Ook particuliere zonnepaneelhouders 
die de BTW op de aangeschafte zon-
nepanelen niet terug wilden vragen, 
moesten zich tot voor kort melden bij de 
Belastingdienst. Door de goedkeuring 
uit het besluit van 10 juni 2021 (Stcrt. 
2021-20899) hoeven eigenaren van 
zonnepanelen zich niet meer verplicht 
aan te melden als de jaarlijkse omzet 
met de zonnepanelen door levering van 
energie aan het net € 1.800 (vrijwillige 
registratiedrempel) of minder is (volgens 
het forfait of de werkelijke vergoeding). 
Zij mogen de KOR/OVOB dan direct 
toepassen en hoeven niet te voldoen 
aan administratieve verplichtingen. 

Juni

Particulieren die een woning met daarop 
zonnepanelen aanschaffen, moesten 
zich voorheen ook melden bij de fiscus. 
Vervolgens moesten zij zich aanmelden 
voor de KOR/OVOB. Door het besluit 
van 10 juni 2021 hoeft dit niet meer. Zij 
mogen de KOR/OVOB direct toepas-
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sen. Particulieren die de KOR/OVOB 
toepassen zonder dit te melden bij de 
Belastingdienst vanwege de vrijwillige 
registratiedrempel, zijn niet verplicht de 
KOR/OVOB voor minimaal drie jaar toe 
te passen. Dit geldt wel voor reguliere 
BTW-ondernemers. Zonnepaneelhou-
ders die zich al als BTW-ondernemer 
hebben aangemeld, kunnen geen beroep 
doen op het besluit en moeten zich nog 
wel voor de KOR/OVOB aanmelden. 
Particuliere zonnepaneelhouders die 
BTW willen terugvragen, kunnen zich 
sinds kort ook online aanmelden bij 
de Belastingdienst met een DigiD. 

Wetsvoorstel

Onlangs werd een wetsvoorstel gepubli-
ceerd voor de toepassing van een BTW-
nultarief op de levering en installatie van 
zonnepanelen op of in de onmiddellijke 
nabijheid van een woning. Tegelijkertijd 
is een internetconsultatie gestart waarin 
belanghebbenden hun zienswijze kun-
nen geven over het wetsvoorstel. De 

wetswijziging zou moeten leiden tot een 
verlichting van de administratieve en 
uitvoeringslasten bij de aanschaf van 
zonnepanelen door particuliere zon-
nepaneeleigenaren. Op 5 april 2022 
stelde de Raad van de Europese Unie 
een wijziging van de BTW-richtlijn vast. 
EU-lidstaten mogen daardoor het BTW-
nultarief toepassen op de levering en 
installatie van zonnepanelen op en in de 
onmiddellijke nabijheid van particuliere 
woningen, huisvesting en openbare en 
andere gebouwen die worden gebruikt 
voor activiteiten van algemeen belang.

Woningen

Het wetsvoorstel voor de toepassing 
van het BTW-nultarief op zonnepane-
len per 1 januari 2023 is beperkt tot de 
levering en installatie van zonnepane-
len op of in de onmiddellijke nabijheid 
van woningen. Op de levering is het 
BTW-nultarief van toepassing als de 
panelen blijvend worden geïnstalleerd 
op of in de nabijheid van een woning. 

De partij die de zonnepanelen levert 
en de persoon die de zonnepanelen in-
stalleert hoeven niet dezelfde te zijn. 

Nultarief

Vanwege de beperking dat de zon-
nepanelen op of in de onmiddellijke 
nabijheid van woningen moeten wor-
den geïnstalleerd, vallen zonnepanelen 
die op bedrijfsgebouwen en openbare 
gebouwen worden geplaatst niet on-
der het BTW-nultarief. Zonnepanelen 
die worden geplaatst op een schuur, 
een garage, in de tuin of op een uit-
bouw vallen onder het BTW-nultarief 
als deze behoren tot de woning.

Levering

De aangepaste BTW-richtlijn biedt de 
mogelijkheid om het BTW-nultarief toe 
te passen op (de installatie van) zonnepa-
nelen op gebouwen die worden gebruikt 
voor activiteiten van algemeen belang. 
In het wetsvoorstel wordt van die mo-
gelijkheid geen gebruik gemaakt. Dus 
bij invoering van het wetsvoorstel vanaf 
2023 hoeft de particuliere zonnepaneelei-
genaar geen BTW te betalen over de leve-
ring en installatie van de zonnepanelen.

Lasten

Het toepassen van een BTW-nultarief 
zou het huidige proces en de administra-
tieve lasten, waar de zonnepaneelhouder 
de BTW eerst betaalt aan de leverancier 
en dan bij de Belastingdienst moet te-
rugvragen, aanzienlijk vereenvoudigen. 
Er drukt geen BTW meer op de aan-
schaf van de zonnepanelen, waardoor er 
geen teruggaafbelang meer is. Verdere 
BTW-verplichtingen voor de (terug)
levering van stroom aan de energie-
maatschappij worden voorkomen door 
de registratiedrempel. In feite vallen alle 
administratieve lasten weg. Iedereen 
kan zonnepanelen aanschaffen zonder 
verdere BTW-druk of -verplichtingen. 

Carola van Vilsteren, Van Vilsteren BTW 
Advies, telefoon: (085) 040 32 30, e-mail: 
info@btwadvies.com.
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