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BTW op zonnepanelen 
Op 20 juni heeft het Hof van Justitie uitspraak gedaan in de zaak Fuchs (C-219/12), waarin de vraag 

speelde of particulieren, die met behulp van zonnepanelen stroom leveren aan 

energiemaatschappijen, kunnen worden aangemerkt als ondernemer voor de omzetbelasting. In dat 

geval kan de btw op de aanschafprijs van de zonnepanelen (deels) worden teruggevraagd. Het Hof 

oordeelde dat het btw-ondernemerschap kan worden aangenomen, onder voorwaarde dat de 

opgewekte elektriciteit geheel of gedeeltelijk duurzaam en tegen vergoeding wordt teruggeleverd 

aan de energiemaatschappij.  

 

Na de uitspraak van het hof was de vraag hoe het Ministerie van Financiën aankeek tegen 

particulieren die met behulp van zonnepanelen aan het energienet terugleveren. De kamer van 

koophandel liet al weten deze particulieren niet in te schrijven in het handelsregister. Ook de 

Belastingdienst schortte de verstrekking van btw-nummers op, totdat het Ministerie van Financiën 

duidelijkheid zou scheppen. Het ministerie heeft die duidelijkheid vandaag gegeven. De 

staatssecretaris komt naar onze mening met een ruimhartig beleid rondom aftrek van btw op de 

aanschaf van zonnepanelen. 

 

Wat betekent dit voor u? 

Zonnepaneleneigenaren die stroom terug leveren zijn ondernemer voor de btw. Dit betekent dat u 

zich in principe moeten aanmelden bij de Belastingdienst. De btw op de zonnepanelen kunt u dan 

terugvragen, wanneer er aan de volgende voorwaarden is voldaan: 

 Zonnepanelen geplaatst vóór 1 april 2013: het is niet mogelijk de btw op de aanschaf en 

installatie van de panelen terug te vragen indien de factuur voor 1 april 2013 is uitgereikt en 

u zich na 30 april heeft aangemeld bij de Belastingdienst. 

 Zonnepanelen geplaatst tussen 1 april en 20 juni 2013: U heeft recht op teruggaaf van btw 

die voor de aanschaf en installatie van de zonnepanelen aan u in rekening is gebracht, mits u 

beschikt over een factuur waarop de btw afzonderlijk is vermeld en als u zich vóór 1 augustus 

2013 als ondernemer heeft gemeld. 

 Zonnepanelen geplaatst na 20 juni 2013: U kunt de btw terugvragen die voor de aanschaf en 

installatie van de zonnepanelen aan u in rekening is gebracht, als u beschikt over een factuur 

waarop de BTW afzonderlijk is vermeld en u zich voor de btw als ondernemer heeft 

aangemeld. 

Mocht u niet meer in aanmerking komen om de btw terug te vragen op de zonnepanelen, dan hoeft 

u zich niet aan te melden als ondernemer voor zover het btw-bedrag dat u verschuldigd bent over de 

terug geleverde energie niet meer dan €1.345 bedraagt. In de praktijk zullen particuliere bezitters 

van zonnepanelen deze grens niet bereiken. Als u de btw op de aanschaf en installatiekosten van 

zonnepanelen wilt terugvragen, moet u zich altijd aanmelden als ondernemer. 
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Hoeveel btw kunt u terugvragen? 

Het bedrag dat u kunt terugvragen hangt samen met de vraag welke soort zonnepanelen u heeft 

aangeschaft. Indien u zonnepanelen heeft die niet tegelijkertijd dienen als dakbedekking, kunt u het 

hele btw-bedrag dat u in rekening krijgt gebracht in aftrek brengen. Dit is de meest voorkomende 

situatie. Dienen de zonnepanelen tegelijkertijd als dakbedekking (zogenoemde geïntegreerde 

zonnepanelen), dan kunt u 1/3 deel van de btw die in rekening is gebracht in aftrek brengen. 

 

Tegenover de aftrek van btw staat ook een afdracht van btw. Omdat in de praktijk lastig is vast te 

stellen hoeveel u levert aan het energiebedrijf, is er voor een forfaitaire methode gekozen. Het 

maakt dus niet uit of u een ‘slimme’ meter of een analoge (= terugdraai) meter bezit. Bovendien 

hoeft u over de subsidie die u ontvangt geen btw af te dragen. Bij berekening van de afdracht wordt 

van het volgende forfait uitgegaan: 

Niet geïntegreerde zonnepanelen 

Opwekvermogen Forfait    Opwegvermogen Forfait 

in piekwatt p/j      in piekwatt p/j 

0-1000   € 20,-    0-1000   € 5,- 

1001-2000  € 40,-    1001-2000  € 10,- 

2001-3000  € 60,-    2001-3000  € 20,- 

3001-4000  € 80,-    3001-4000  € 30,- 

4001-5000  € 100,-    4001-5000  € 40,- 

Voorbeeld berekening:  

Voor de aanschaf en installatie van zonnepanelen heeft u een rekening ontvangen met daarop een 

btw-bedrag van € 1.200. De zonnepanelen zijn niet-geïntegreerd, u kunt daarom het hele btw-bedrag 

als voorbelasting in aftrek brengen. De zonnepanelen hebben een capaciteit van 2.800 kWh. 

Verschuldigde btw € 60,00  

Voorbelasting € 1.200,00  

Terug te ontvangen btw € 1.140,00  

 

Voor de geïntegreerde zonnepanelen ziet de berekening er als volgt uit: 

Verschuldigde btw € 20,00  

Voorbelasting (1/3 deel) € 400,00  

Terug te ontvangen btw € 380,00  

 

Administratieve verplichtingen 

De Kleine-ondernemersregeling zorgt ervoor dat u per saldo geen btw hoeft te betalen (als 

zonnepaneeleigenaar blijft u namelijk beneden de grens van € 1.345). U kunt er dan voor kiezen om 



   

Geldorp Duurzaam BV 
Veerpolder 36 t: 023-7600058 e:info@geldorpduurzaam.nl 
2031 AR Haarlem f: 023-5328819 w: www.geldorpduurzaam.nl 

bij de Belastingdienst een verzoek in te dienen om ontheffing van uw administratieve verplichtingen. 

Dit betekent dat u niet langer aangifte hoeft te doen. Dit verzoek moet u echter laten ingaan na de 

periode waarin u de btw op de aanschafkosten heeft teruggevraagd. Als u bijvoorbeeld over het 

vierde kwartaal van 2013 via een aangifte verzoekt om teruggaaf van de btw voor de aanschaf en 

installatie, kunt u gelijktijdig een verzoek indienen om met ingang van 1 januari 2014 ontheffing te 

krijgen van uw administratieve verplichtingen. Deze ontheffing heeft dan geen gevolgen voor het 

verzoek om teruggaaf. 

 

Mocht u in gemeenschap van goederen zijn gehuwd, dan bent u gezamenlijk exploitant van de 

zonnepanelen. Echter kan alleen degene op wiens naam de energienota is gesteld zich als 

ondernemer voor de btw aanmelden.  

Mocht u nog vragen hebben naar aanleiding van het plaatsen van zonnepanelen en aftrek van btw, 

neem dan gerust contact op met uw contactpersoon bij Geldorp Duurzaam.  

Wij kunnen de btw voor u terugvragen. Klik hier voor onze speciale actie! 

 

 

Geldorp Duurzaam B.V.  

 

  

http://www.geldorpduurzaam.nl/btw/

