Zonnepanelen: btw teruggave en ondernemerschap, hoe zit dit?
Als u zonnepanelen aanschaft dan betaalt u over de aanschaf en installatie (materiaal en arbeid) btw.
U heeft recht op teruggave van de btw omdat de overheid u als ondernemer beschouwd. U levert
namelijk stroom met uw zonnepanelen aan uw energieleverancier. Dit is bepaald in een uitspraak
door het Europese Hof van Justitie.
Over deze geleverde stroom dient u btw af te dragen. Echter is deze btw afdracht over uw
geproduceerde groene elektriciteit dusdanig laag (vaak tussen de € 50,- en € 100,- per jaar) dat de
belastingdienst u hiervoor een ontheffing zal verlenen. U kunt namelijk gebruik maken van de kleine
ondernemersregeling. Deze regeling stelt dat als u € 1.345,- of minder aan btw betaalt, u een
ontheffing van administratieve verplichtingen kunt aanvragen. U hoeft dan in het tweede en de
daaropvolgende jaren geen btw aangifte meer te doen en bent vrijgesteld van administratieve
verplichtingen.
Hoe werkt dit stapsgewijs?













Meldt u aan als ondernemer bij de belastingdienst (linken naar voorbeeldformulier). Deze
aanmelding moet plaatsvinden binnen een maand na afloop van het kwartaal waarin de
zonnepanelen zijn gekocht. Het is ook mogelijk dit vooraf te melden.
U wordt door de belastingdienst geregistreerd als ondernemer en ontvangt een btw
nummer. Deze bevestiging en het btw nummer ontvangt u per brief.
Vervolgens ontvangt u een brief van de belastingdienst met daarin een inlognaam om
digitaal btw aangifte te doen. In een vervolgbrief ontvangt u het wachtwoord waarmee u de
btw aangifte kunt doen.
Tegelijk met uw aanmelding als ondernemer doet u een verzoek om in de volgende jaren
ontheffing te krijgen van uw btw-aangifte. U vindt een standaard tekst voor in uw brief onder
aan deze pagina
o Hierdoor hoeft u slechts over het eerste jaar btw aangifte te doen, voor de volgende
jaren bent u ervan vrijgesteld. Over het tweede en de volgende jaren hoeft u geen
btw af te dragen over de productie en bent u ontheven van uw administratieve
verplichtingen.
In het jaar van aankoop dient u elk kwartaal btw aangifte te doen. Hiervoor ontvangt u een
aangiftebiljet van de Belastingdienst.
Bij de eerste kwartaalaangifte vult u het btw forfait in. Dit is een gestandaardiseerde
weergave van de btw over de door uw zonnepanelen geleverde stroom. Het bedrag geldt
voor een heel jaar, waardoor het bedrag maar één keer ingevuld hoeft te worden. Bij de
eerste btw aangifte vraagt u tevens het bedrag terug dat u heeft betaald voor de aankoop en
installatie van de zonnepanelen.
Bij de volgende kwartaalaangiftes mag dan steeds nul worden ingevuld. De btw aangifte
dient u steeds een maand na afloop van het kwartaal op te sturen naar de belastingdienst.
Indien u de ontheffing heeft aangevraagd bent u in het tweede en de daar op volgende jaren
vrijgesteld van btw aangifte.

Memo

1/3

Deze stappen kunt u zelf uitvoeren. Veel leveranciers van zonnepanelen helpen u hier graag bij.
Hiervoor rekenen ze een vergoeding van ongeveer € 100,-.
Rekenvoorbeeld
U koopt 9 zonnepanelen voor een bedrag van € 4.500,- inclusief btw. U kunt dan € 945,- aan btw
terugvragen. Deze 9 zonnepanelen leveren een vermogen van 2.340 Wattpiek. Hiermee wekt u
bijvoorbeeld jaarlijks 2.000 kilowatturen (kWh) op. De 2.000 kWh leveren u als ‘ondernemer’ € 420,aan inkomsten op. Over deze inkomsten betaalt u dan € 88,20 btw per jaar.
Omdat de precieze hoeveelheid geleverde stroom erg moeilijk is vast te stellen mag u gebruik maken
van forfaitaire bedragen. De belastingdienst heeft deze bedragen vastgesteld in een tabel. Volgens
deze tabel moet u € 60,- btw per jaar afdragen. Dit bedrag dient u eenmaal te betalen. In de
volgende jaren bent u vrijgesteld van btw afdracht omdat u dan onder de kleine
ondernemersregeling valt.
U krijgt dus € 945,- minus € 60,- = € 885,- aan btw terug. Dit vraagt u terug in de belastingaangifte na
het eerste kwartaal
Ik wil mij niet aanmelden als ondernemer!
Theoretisch gezien moet iedereen die met zonnepanelen stroom levert aan het net elk kwartaal btw
aangifte doen. Daarom beschouwt de belastingdienst u als ondernemer. U mag de btw aangifte
echter achterwege laten, u hoeft zich niet te melden als ondernemer. De belastingdienst geeft u dan
automatisch ontheffing op de btw-aangifte op grond van de regeling ‘kleine ondernemers’, zoals
eerder benoemd. Meldt u zich niet aan als ondernemer dan ontvangt u ook geen BTW terug op
aanschaf en installatie. Wij adviseren u dus om u aan te melden als ondernemer.
De LET OP! –jes
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De energierekening moet wel op uw naam staan.
Regelt u de btw teruggave en vrijstelling van belastingaangifte zelf? Zorg er dan voor dat u
dan op tijd in het eerste jaar aangifte doet (binnen een maand na afloop van het kwartaal).
Bent u te laat dan riskeert u een boete en een forse geschatte aanslag.
Controleer altijd of de belastingdienst de ontvangst van uw verzoek heeft bevestigd.
ZZP-er? neem contact op met de Belastingdienst of met uw belastingadviseur, want deze
informatie is alleen voor particulieren!
De regeling geldt alleen voor zogenaamde kleinverbruikers: dit zijn elektriciteitsaansluitingen
die kleiner zijn dan 3 x 80A. Alle particulieren in Nederland voldoen aan deze eis.
Deze regeling geldt alleen voor netgekoppelde zonnestroominstallaties, niet voor autonome
installaties
Ben je eerder ondernemer geweest? Het is mogelijk dat u geen inloggegevens voor de
digitale aangifte ontvangt als u in het verleden al ondernemer bent geweest (maar nu niet
meer). Het is verstandig om de Belastingtelefoon (0800-0543) te bellen als u na enkele
weken nog geen inloggegevens hebt ontvangen.

Standaardtekst bij aanvragen ontheffing van btw aangifte
"Geachte heer/mevrouw, door de aankoop van zonnepanelen, waarmee ik stroom lever aan het
elektriciteitsnetwerk, ben ik ondernemer voor de omzetbelasting. In het jaar van mijn aankoop heb ik
recht op teruggave van de btw op mijn zonnepanelen. In de jaren daarna zal de btw die ik moet
afdragen minder zijn dan 1.345 euro, waardoor die btw mij zal worden kwijtgescholden op grond van
de regeling voor kleine ondernemers.
Ik verzoek u daarom om mij vanaf 1 januari van het komende jaar (2017 enz.) op grond van de
regeling voor kleine ondernemers ontheffing te verlenen van het indienen van aangifte
omzetbelasting.
Graag ontvang ik een schriftelijke bevestiging van dit verzoek.
Hoogachtend
Linkjes
Voor het aanmeldformulier:
http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/btw/hoe_w
erkt_de_btw/voor_wie_geldt_de_btw/eigenaren_van_zonnepanelen
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