BTW teruggaaf voor particulieren met zonnepanelen
Een Nederlandse particulier met zonnepanelen wordt als ondernemer aangemerkt als
hij/zij de opgewekte elektriciteit regelmatig en tegen vergoeding aan de
energieleverancier terug levert. Dit betekent dat het mogelijk is de 21% BTW op de
aanschaf en de montage terug te vragen. Dit levert u een interessant voordeel op!
U kunt zelf de keuze maken óf u gebruik wilt maken van BTW teruggaaf. U kunt de BTW
teruggaaf zelf bij de Belastingdienst aanvragen. Ook is het mogelijk om tegen een
vergoeding de complete BTW teruggave te laten verzorgen door een
administratiekantoor, mocht u dit niet zelf willen of kunnen doen. Er zijn diverse
administratiekantoren die hun diensten op dit gebied aanbieden. Awizon werkt m.b.t. de
BTW teruggave samen met:
Bouma Advies en Consultancy
De Fisker 4, 9001 NW Grou
Tel. 06 20198467
www.bouma-advies.nl

1. Procedure voor de BTW teruggaaf
De procedure voor de aanvraag hangt af van uw specifieke situatie. U kunt hier uw
situatie en de te volgen werkwijze opzoeken.
Procedure voor particulieren met zonnepanelen die nog niet zijn aangemeld als
ondernemer voor de BTW:
Na de installatie van de zonnepanelen dient u zich bij de Belastingdienst aan te melden
via het formulier Opgaaf zonnepaneelhouders (inschrijving bij de Kamer van Koophandel
is niet nodig). Wanneer de Belastingdienst verder geen vragen heeft, ontvangt u een
BTW-aangifte over het tijdvak waarin u de zonnepanelen hebt gekocht. Door aangifte te
doen vraagt u de BTW over de zonnepanelen terug. Dit kan óók als u de zonnepanelen
hebt gekocht in 2013 of daarvoor (kijk voor meer informatie hierover op de website van
de Belastingdienst).
Het formulier is eenvoudig; de meeste vragen spreken voor zich. Als de zonnepanelen tot
een (huwelijks) goederengemeenschap behoren, kan alleen de persoon die op de
energienota staat vermeld zich aanmelden als ondernemer.

2. Ontheffing van uw administratieve verplichtingen
Door de kleineondernemersregeling hoeft u meestal maar één keer BTW aan te geven:
alleen over het aangiftetijdvak waarin u de zonnepanelen hebt gekocht. Daarom stuurt
de Belastingdienst u ná dat tijdvak geen BTW-aangiften meer. U hoeft dus niet meer te
vragen om een ontheffing van administratieve verplichtingen om ervoor te zorgen
dat u geen BTW-aangiften meer krijgt.

3. Hoe bereken ik de (aftrek van) BTW over het tijdvak van aanschaf
van de zonnepanelen?
Een particulier met zonnepanelen wordt dus aangemerkt als ondernemer en kan de BTW
over de zonnepanelen terugvragen. Maar u dient tevens BTW af te dragen over de
opgewekte en aan uw energieleverancier teruggeleverde stroom. In het algemeen is dit
door de kleineondernemersregeling éénmalig bij de aanvraag van de BTW teruggave.
Om de verschuldigde BTW te berekenen, moet u weten hoeveel stroom u aan het
energiebedrijf levert en hoeveel stroom u in diezelfde periode zelf verbruikt. Omdat dit in
de praktijk meestal niet is vast te stellen, mag u gebruikmaken van forfaitaire bedragen
(zie de tabel hieronder).
Het forfaitaire bedrag dat u moet gebruiken, hangt af van het totale wattpiekvermogen
(capaciteit) van uw zonnepanelen. Als u gebruikmaakt van deze forfaits, mag u geen
BTW in rekening brengen aan uw energiebedrijf.

Opwekvermogen in Wattpiek per
jaar
0 – 1.000
1.001 – 2.000
2.001 – 3.000
3.001 – 4.000
4.001 – 5.000
5.001 – 6.000
6.001 – 7.000
7.001 – 8.000
8.001 – 9.000
9.001 – 10.000

Forfait
€ 20
€ 40
€ 60
€ 80
€ 100
€ 120
€ 140
€ 160
€ 180
€ 200

Het saldo-bedrag van de aangifte is het bedrag dat u terugvraagt.
Voorbeeld berekening van een installatie van 3.990 WP:
Betaalde BTW op zonnepanelen
Af te dragen BTW (forfait)

€
€

910,77
80,00 -

Terug te vragen BTW

€

830,77

N.B. Dit geldt alleen voor niet-geïntegreerde zonnepanelen. Voor geïntegreerde panelen
(panelen die tegelijkertijd de functie vervullen van dakbedekking, bv. dakpannen met
zonnepaneelfunctie in één) dient u contact op te nemen met de Belastingdienst.
Zie voor meer informatie over de BTW teruggaaf: veel gestelde vragen.
Bron: www.belastingdienst.nl

