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Door mr. carola van vilsteren, van vilsteren btw-advies in heelsum

BTW

O
m onder de btw-regels te val-

len, moet er sprake zijn van 

ondernemerschap. Een on-

dernemer voor de btw is een 

ieder die regelmatig, tegen een vergoe-

ding, deelneemt aan het economische 

verkeer. Dit kunnen ook particulieren 

zijn.

Op 20 juni 2013 heeft het Europese Hof van 

Justitie beslist dat de heer Fuchs, die via 

zijn zonnepanelen geproduceerde stroom 

aan de energiemaatschappij levert, onder-

nemer is voor de btw. Daar doet niets aan 

af dat de geproduceerde en geleverde 

stroom altijd minder bedraagt dan de 

stroom die de heer Fuchs van de energie-

maatschappij afneemt.

Wanneer een particulier zonnepanelen 

aanschaft om op zijn woning te plaatsen, 

kan hij worden aangemerkt als onderne-

mer voor de btw. Dit betekent dat dege-

nen die recent zonnepanelen hebben laten 

plaatsen, zich zo snel mogelijk via een Op-

gaaf startende ondernemer moeten mel-

den bij de Belastingdienst als ondernemer 

voor de btw. Door de juiste datum als 

startdatum van het ondernemerschap aan 

te geven, kunnen zij de btw over de aan-

schaf- en plaatsingskosten van de zonne-

panelen via de btw-aangifte terugvragen 

als voorbelasting. Een mooi voordeel voor 

de particulier. Of deze na het plaatsen van 

de panelen btw moet afdragen over de op-

brengst van de opgewekte energie is maar 

de vraag. Hij zal het eerste jaar btw afdra-

gen en daarna gebruikmaken van de Klei-

neondernemersregeling. 

Aanmelden bij de KvK is echter niet moge-

lijk. De KvK beschouwt particuliere eigena-

ren van zonnepanelen niet als onderne-

mers in de zin van de Handelsregisterwet 

en schrijft hen daarom ook niet in als on-

dernemer. 

voorbelasting en facturering
Wanneer een particulier zonnepanelen 

aanschaft om op zijn woning te plaatsen, 

kan hij worden aangemerkt als onderne-

mer voor de btw. Dit betekent dat de btw 
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op de aanschaf-, plaatsings- en exploitatie-

kosten van de zonnepanelen als voorbelas-

ting in aftrek kan worden gebracht. 

Een ondernemer die voor de btw belaste 

prestaties verricht aan een andere onder-

nemer, moet verplicht een factuur uitrei-

ken die aan alle factuurvereisten voldoet. 

In de praktijk wordt de teruggeleverde 

stroom vermeld op de nota of afrekening 

van de energieleverancier, waarbij wordt 

volstaan met een creditnota van het ener-

giebedrijf. Het is de vraag of dit in overeen-

stemming is met de factuurvereisten. Het 

energiebedrijf mag wel de factuur opstel-

len voor de leveringen die de particulier 

heeft verricht (self-billing), maar zal wel 

aan de factuurvereisten moeten voldoen 

en de tekst ‘factuur uitgereikt door afne-

mer’ moeten vermelden. 

Let op! Het uitreiken van een factuur is niet 

verplicht als er gekozen is voor de onthef-

fing van administratieve verplichtingen bij 

de Kleineondernemersregeling. Het kiezen 

voor deze regeling kan, zoals eerder ver-

meld, pas na het eerste jaar. 

Privégebruik
Op grond van de Nederlandse wet is btw 

verschuldigd over het privégebruik van de 

zonnepanelen. Omdat in Nederland alleen 

stroom wordt teruggeleverd aan het net 

voor zover de opgewekte elektriciteit op 

hetzelfde moment niet direct in het huis-

houden wordt verbruikt, moet rekening 

worden gehouden met btw-heffing over 

het privégebruik van de zonnepanelen. 

Overigens is dit niet aan de orde als de 

Kleineondernemersregeling van toepas-

sing is. Dit houdt in dat alleen in het eerste 

jaar btw-heffing over het privégebruik 

plaatsvindt. 

Kleineondernemersregeling
Het voordeel om ondernemer voor de btw 

te zijn, is dat de btw die bij de investering 

in de zonnepanelen is betaald, in aftrek 

kan worden gebracht. Tegenover dit voor-

deel staat het nadeel van de facturering, 

het doen van btw-aangifte en de adminis-

tratieve verplichtingen. Dit nadeel hoeft 

niet zo groot te zijn. In Nederland kan na-

melijk een beroep worden gedaan op de 

Kleineondernemersregeling. Deze regeling 

houdt een vermindering van de te betalen 

btw in en mogelijk een ontheffing van de 

administratieve verplichting. 

Op grond van de Kleineondernemersrege-

ling kan een ondernemer in aanmerking 

komen voor een btw-vermindering als hij 

in een jaar minder dan 1.883 euro aan btw 

moet betalen. Is dat 1.345 euro of minder, 

dan hoeft hij helemaal geen btw te beta-

len. In dat laatste geval kan de ondernemer 

de inspecteur zelfs verzoeken om onthef-

fing van de administratieve verplichtingen. 

Het is aan te raden dit pas te doen na het 

jaar van aanschaf. Daarnaast is het aan te 

raden te beschikken over twee meters: één 

voor het verbruik en één voor de terugleve-

ring aan het net.

Let op! Voor het toepassen van de Kleine-

ondernemersregeling is vereist dat op de 

factuur geen vermelding van btw wordt 

gemaakt. Op de afrekening van het ener-

giebedrijf mag geen btw worden vermeld. 

Latere verkoop van de woning
Als een particulier voor de levering van 

stroom wordt aangemerkt als ondernemer 

en hij brengt de btw in aftrek, dan bete-

kent dit dat bij de verkoop van de woning 

ook btw in rekening moet worden ge-

bracht over het deel van de koopsom dat 

dan aan de zonnepanelen kan worden toe-

gerekend.

Kortom
Als gevolg van het arrest Fuchs is een parti-

culier die stroom levert ondernemer voor 

de btw. Dit houdt in dat deze de btw op 

de aanschafkosten in aftrek kan brengen. 

Het belangrijkste is dat de ondernemer 

zich moet aanmelden bij de Belasting-

dienst als ondernemer. Verder kan hij pas 

na het eerste jaar een verzoek indienen tot 

ontheffing van de administratieve ver-

plichtingen. Op die manier heeft hij recht 

op aftrek van voorbelasting op de op de 

aanschaf-, plaatsings- en exploitatie-

kosten. 


