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Btw ofwel Omzetbelasting op zonnepanelen 
Onderstaand treft u een lijst aan met veelgestelde vragen / Frequently Asked Questions (FAQ) 
naar aanleiding van onze column zonnepanelen geplaatst? vraag terug die Btw!. 

Aanvullende informatie sinds 26 september 2013. 
Er zijn antwoorden gegeven naar aanleiding van schriftelijke vragen van de leden Omtzigt en 
Agnes Mulder (beiden CDA) aan de staatssecretaris van Financiën en de minister van 
Economische Zaken. Voor de meest relevante vraag en antwoorden zie onderstaand. 

Nieuwe Frequently Asked Questions 
Onder welke omstandigheden en met hoeveel jaar terugwerkende kracht kunnen mensen 
de btw, die zij betaald hebben over zonnepanelen, de installatie van zonnepanelen en een 
deel van de constructie waarop ze hem geplaatst hebben, via de vooraftrek 
terugontvangen?  
Aftrek van btw op de aanschaf van zonnepanelen is alleen mogelijk als de eigenaar 
ondernemer is voor de btw-heffing. Er ontstaat geen recht op aftrek of btw-plicht met 
terugwerkende kracht. Arresten van het Hof van Justitie hebben geen terugwerkende kracht in 
gevallen waarin de belastingheffing onherroepelijk vaststaat en de termijnen voor het tijdig 
verzoeken om btwteruggaaf al zijn verstreken. Dit is conform mijn vaste beleidslijn zoals meest 
recentelijk verwoord in het beleidsbesluit ambtshalve verminderen of teruggeven van 16 
december 2010, nr. DGB2010/6799M, Stcrt.2010/20999. De enige uitzondering die hierop 
gemaakt wordt betreft de zogenoemde Kühne & Heitz-uitzondering (arrest Hof van Justitie EU 
van 13 januari 2004, zaak C-453/00), die in dit geval niet speelt. De btw-plicht van 
zonnepaneleneigenaren moet worden beoordeeld op grond van alle feiten en omstandigheden 
van het geval. Deze beoordeling is voorbehouden aan de inspecteur. In algemene zin is sprake 
van btw-plicht als de particuliere eigenaar van zonnepanelen de opgewekte elektriciteit geheel 
of gedeeltelijk duurzaam en tegen vergoeding levert aan zijn energieleverancier. De 
zonnepaneleneigenaar zal dit wel aannemelijk moeten maken. Particulieren die niet aan deze 
voorwaarden voldoen hoeven zich niet te melden bij de Belastingdienst voor een eventuele btw-
plicht ter zake van de exploitatie van zonnepanelen. 
 
Heeft elke persoon die zonnepanelen heeft en energie teruglevert een verplichting tot 
btw-aangifte en de mogelijkheid om een beroep te doen op de kleine 
ondernemersregeling? 
Gaan deze mensen (bijna) allemaal een ontheffing vragen en krijgen (misschien op naam 
van partner of kind wanneer zij zelf al ondernemer zijn) en moet die ontheffing dan 
gepaard gaan met een jaarlijks vragenformulier? 

Elke persoon die voor de exploitatie van zonnepanelen btw-ondernemer is heeft een 
verplichting tot het doen van btw-aangifte. Als aannemelijk is dat na toepassing van de btw-
vermindering voor kleine ondernemers geen btw op aangifte hoeft te worden voldaan (namelijk 
bij een bedrag kleinerof gelijk aan € 1.345 per jaar na aftrek voorbelasting), dan kan om 
volledige ontheffing van btwplicht voor de exploitatie van zonnepanelen en de daarbij 
behorende administratieve verplichtingen worden gevraagd. In dat geval vervalt ook de 
factureringsverplichting, maar mag aan de afnemer van de elektriciteit geen btw in rekening 
worden gebracht en bestaat geen recht op aftrek van btw meer. Alle natuurlijke personen en 
combinaties van natuurlijke personen, zoals een maatschap, kunnen een dergelijk beroep doen 
op de btw-ontheffing als kleine ondernemer. Na een daartoe gedaan verzoek kan die ontheffing 
onmiddellijk ingaan. De ontheffing gaat gepaard met een jaarlijks vragenformulier, dat ook nodig 
is om juiste btw-afdracht aan 
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Brussel te bepalen. Ik bezie de mogelijkheid om dit formulier te vereenvoudigen of helemaal af 
te schaffen. Ik beschik niet over ervaringscijfers welk percentage van de eigenaren wel of geen 
beroep zal doen op de ontheffing. Ik kan daarom niet bevestigen dat (bijna) iedere 
zonnepaneeleigenaar een ontheffing zal vragen. Daarbij speelt uiteraard ook een belangrijke rol 
dat deze ontheffing meebrengt dat geen recht bestaat op teruggaaf van btw en er 
zonnepaneleneigenaren zullen zijn die zeker een beroep willen doen op dit teruggaafrecht. 

Hoeveel btw levert deze maatregel op en hoeveel administratieve lasten voor de burgers 
en voor de Belastingdienst? 

Het antwoord op deze vraag hangt onder meer af van het aantal personen dat als gevolg van 
de exploitatie van zonnepanelen btw-plichtig wordt. Gelet op de onzekerheid over het aantal 
btwplichtige zonnepaneleneigenaren en het aantal dat een beroep zal doen op de 
administratieve ontheffing, is het voor mij niet mogelijk de effecten voor de uitvoeringskosten bij 
de Belastingdienst en de administratieve lasten voor bedrijven exact te becijferen. Het is echter 
onmiskenbaar dat de uitvoeringslasten voor de Belastingdienst toe zullen nemen en dat 
hetzelfde geldt voor de administratieve lasten voor ondernemers. Met de energieleveranciers 
zal nog overleg gevoerd worden over de praktische gevolgen van de btw-plicht voor de 
exploitatie tegen vergoeding van zonnepanelen. De btw-plicht voor de levering van elektriciteit 
en het recht op teruggave van btw bij aankoop van zonnepanelen levert budgettair niets op 
maar betekent een budgettaire derving. Deze derving ontstaat door de aan het 
ondernemerschap gekoppelde recht op aftrek van voorbelasting. In samenhang met de werking 
van de kleine ondernemersregeling ontvangen particulieren die investeren in zonnepanelen en 
voor de levering van de elektriciteit ondernemer zijn, in het jaar van aanschaf van de 
zonnepanelen (na datum arrest Hof van Justitie) alleen maar btw terug van de Belastingdienst. 
Deze derving zal conform de begrotingsregels gedekt worden.  

Bent u bereid om samen met Oostenrijk, Duitsland en andere gelijkgestemde landen, te 
pleiten voor een aanpassing van de btw-richtlijn, waardoor het begrip ‘economische 
activiteiten’ een beperktere uitleg krijgt en goederen die in en om het huis geproduceerd 
worden en voornamelijk gebruikt worden voor eigen consumptie (direct of uitgesteld) 
ervan worden uitgezonderd? 

Ja. Ik acht de uitkomst van het arrest ongewenst, maar zie in het arrest geen juridische ruimte 
om het ondernemerschap te ontkennen wanneer is voldaan aan de in het antwoord op vraag 3 
aangegeven voorwaarden. Daarom zal ik in Europees verband pleiten voor een aanpassing van 
de btw-richtlijn en daarbij de steun zoeken van gelijkgestemde landen. Daarbij valt te denken 
aan een mogelijkheid voor lidstaten om zeer kleine ondernemers met geringe omzetten of 
particuliere zonnepaneleneigenaren verplicht vrij te stellen van btw. Met het oog op eventuele 
aanpassing van de btw-richtlijn heeft Nederland dit onderwerp aanhangig gemaakt bij de 
Europese Commissie, die hiervoor nadrukkelijk de aandacht heeft. Wat Duitsland betreft mag 
overigens duidelijk zijn dat het in het arrest geen reden zal zien tot aanpassing van de 
regelgeving. In Duitsland wordt juist uitgegaan van btw-plicht voor de exploitatie van 
zonnepanelen. 

Eerdere Frequently Asked Questions 
Kom ik aanmerking om met terugwerkende kracht mijn Btw terug te vragen? Zo nee, 
waarom niet? 
De belastingdienst kan deze Btw teruggaaf weigeren door te stellen dat u ten tijde van de 
investering nog geen Btw ondernemer was. Dit vanwege het enkele feit dat u ten tijde van de 
investering niet ingeschreven stond als Btw ondernemer. Indien u zich per heden zou laten 
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inschrijven, zou de Btw over de investering buiten het tijdvak vallen dat u Btw ondernemer bent. 
Dan wordt de investering als privévermogen beschouwd en voor de inbreng vanuit het 
privévermogen naar het zakelijke vermogen wordt geen Btw aftrek toegestaan. Echter zou ik 
adviseren om de Btw over de investering wel in de aftrek mee te nemen en het standpunt van 
de fiscus hierin af te wachten. Niet geschoten is altijd mis. Indien u zekerheid vooraf wenst kunt 
u dit ook eerst overleggen met de fiscus en dan weet u waar u aan toe bent. 

Ben ik verplicht om mij als ondernemer aan te melden bij de belastingdienst, naar 
aanleiding van de uitspraak van het EHJ? Als ik dit niet doe, welke consequenties heeft 
dit dan voor mij? 
Ik ben van mening dat iedere particulier die nu energie (terug)levert, als Btw ondernemer wordt 
aangemerkt en zich moet registreren. Echter is wel te verwachten dat de fiscus dit gat in de 
wetgeving gaat dichten. Een particulier die zich nu niet aanmeldt als Btw ondernemer, zal na de 
reparatiewetgeving geen verzuimboete opgelegd krijgen naar mijn verwachting. Het is lastig om 
hierover harde uitspraken te doen omdat het een nieuwe uitspraak is en het afwachten is wat 
de wetgever hiermee gaat doen. 

Hoe weet ik hoeveel Btw ik af moet dragen, welke tijdvakken worden hiervoor 
gehanteerd? Per jaar/ kwartaal? 
De Btw bedraagt 21% over de vergoeding/creditering die u excl. Btw ontvangt over de 
(terug)geleverde energie. Het aangiftetijdvak is standaard een kwartaal, echter kunt u 
verzoeken om 1x per jaar aangifte te mogen doen. 

Is het verzoeken tot ontheffing van de administratieve verplichtingen eenmalig, of moet 
ik dat elk jaar doen? 
Deze ontheffing is geldig totdat zij wordt opgezegd, dus loopt in principe jaarlijks door. 

U geeft aan in uw artikel dat ik gerust met u contact op kan nemen. Wat zou het mij gaan 
kosten als ik u om begeleidende hulp vraag? 
Ons uurtarief voor dit soort werkzaamheden bedraagt € 78 excl. 21% Btw. Ook de Btw op onze 
kosten kunt u overigens terugvragen want deze immers toe op uw Btw-ondernemersschap. 
Wij zijn u graag van dienst! 

Datum | versie: vrijdag 27 september 2013 

Disclaimer 
Dit document is informatief van aard, uw individuele situatie kan afwijken en door besluiten en wetgeving op nationaal en interna-
tionaal nivo is het mogelijk dat de tekst niet langer actueel is als u dit leest. Daarom verwijzen we u naar onze website waar in de 
disclaimer staat dat wij geen aansprakelijkheid aanvaarden op basis van besluiten die op basis van dit document worden gemaakt.  


