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Claim btw teruggave op investering
in zonnepanelen
Het Hof van Justitie van de EU heeft beslist dat de exploitant van
zonnepanelen die alle opgewekte elektriciteit aan het net levert
en de elektriciteit voor eigen gebruik weer afneemt van de
energiemaatschappij, ondernemer is voor de omzetbelasting.
De zaak Fuchs heeft ook werking in Nederland omdat de btw op
Europees niveau geregeld is.
Het besluit waarin de Staatsecretaris van Financiën ingaat op de
uitwerking van de regeling is op 7 november gepubliceerd in de vorm
van een vraag en antwoord. Hieronder wordt ingegaan op de gevolgen
van het besluit.
Ondernemer
U bent ondernemer als u aan de voorwaarden voldoet dat u regelmatig
en tegen vergoeding door middel van uw zonnepanelen stroom levert
aan uw energiebedrijf.
Saldering = vergoeding
In de praktijk wordt vaak de zogenoemde ‘saldering’ toegepast. Ook
in dat geval ontvangt u voor de btw een vergoeding voor de door u
geleverde stroom. Het maakt dus geen verschil of u een zogenoemde
‘slimme’ meter heeft of een analoge (=terugdraai) meter.
Teruggave van btw
Voor de teruggave van btw wordt er onderscheid gemaakt in de
volgende twee situaties:
1. De niet geïntegreerde zonnepanelen
De zonnepanelen dienen niet tegelijkertijd als dakbedekking. Dit is de
situatie die het meeste voorkomt. U kunt het hele BTW-bedrag voor
de aanschaf en installatie van de zonnepanelen in aftrek brengen. U
krijgt niet het volledige BTW-bedrag terug, u moet namelijk ook nog
BTW voldoen over de stroom die u aan uw energiebedrijf levert en de
stroom die u opwekt en zelf gebruikt (privégebruik).

2. De geïntegreerde zonnepanelen
De zonnepanelen dienen wel tegelijkertijd als dakbedekking. U mag in
dat geval slechts een deel van de BTW in aftrek brengen die aan u in
rekening is gebracht.
U heeft in dit geval geen recht op aftrek van de BTW voor het
privégebruik. Het gebruik voor de functie dakbedekking en het gebruik
voor het opwekken van stroom die meteen privé wordt gebruikt,
wordt voor de BTW aangemerkt als privégebruik. Alleen de opgewekte
stroom die u aan uw energiebedrijf levert geldt als gebruik voor belaste
prestaties. De BTW die drukt op de aanschaf en installatie mag voor dat
deel als voorbelasting in aftrek worden gebracht.
Waarover is btw verschuldigd?
Als u niet-geïntegreerde zonnepanelen (situatie 1.) heeft, bent u ook
BTW verschuldigd over de stroom die u direct zelf verbruikt. U moet
deze BTW berekenen over de zogenoemde marktprijs. De marktprijs
is gelijk aan de prijs (inclusief energiebelasting, maar exclusief BTW)
die u aan uw energiebedrijf moet betalen voor de stroom die het
energiebedrijf aan u levert.
Als u geïntegreerde zonnepanelen (situatie 2.) heeft moet u alleen
BTW berekenen over de vergoeding die u ontvangt voor de stroom die
u aan uw energiebedrijf levert.
Kleine ondernernemersregeling
Dankzij de werking van de zogenoemde Kleine ondernemersregeling
hoeft u pas daadwerkelijk BTW te gaan betalen als het saldo BTWbedrag over een kalenderjaar hoger is dan € 1.345. Het is dan ook
mogelijk om na het jaar van aanschaf ontheffing te vragen van de
administratieve verplichtingen dan wel een verzoek in te dienen voor
een jaaraangifte.
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Levering aan energiemaatschappij
Om de verschuldigde BTW te kunnen vaststellen zou u
precies moeten weten hoeveel stroom u over een bepaalde
periode aan het energiebedrijf levert en hoeveel stroom u
direct zelf verbruikt. In de praktijk is dit meestal niet vast te
stellen. Daarom mag u voorlopig met forfaitaire bedragen
werken die u als verschuldigde belasting op uw aangifte kunt
vermelden.
Rekenvoorbeelden
De cijfermatige uitwerking van het forfait en het terugvragen
van de btw is in een bijlage bij dit memo nader uitgewerkt.
Beperking in de tijd?
De Belastingdienst is van mening dat u geen recht meer hebt
op teruggaaf van BTW voor zonnepanelen die voor 20 juni
2013 zijn geplaatst. Een uitzondering geldt als u zich voor 1
augustus 2013 hebt gemeld als ondernemer.
Het afwijzende standpunt van de Belastingdienst voor de
periode voor 20 juni 2013 is ons inziens in strijd met een
uitspraak van het Hof van Justitie. Ook de btw gefactureerd
aan u voor 20 juni 2013 zou onverkort voor aftrek in
aanmerking moeten komen.
Actie
Om het mogelijk aanwezige btw-voordeel te benutten dient
u zich in ieder geval aan te melden bij de Belastingdienst als
ondernemer voor de btw.
Vervolgens is het zaak om aangifte te doen en verdere
stappen te ondernemen.
Rol Schipper Fiscaal
Schipper kan u nader bijstaan in de volgende zaken:
-----

Aanmelding bij de Belastingdienst als ondernemer
Verzorging aangifte omzetbelasting
Verzoek ontheffing/jaaraangifte
Informatie actuele ontwikkelingen

Prijs
Het gehele traject voor de btw, aanmelding, verzoek
teruggaaf, aangiften en verzoek om ontheffing kan Schipper
voor u verzorgen voor een vaste prijs van € 150 exclusief btw.
Vragen
Heeft u vragen over de regeling en de daarbij spelende
mogelijkheden en beperkingen, neemt u dan contact op met
Jos Maaskant (jmaaskant@schippergroep.nl).

Bijlage
1. Forfait bij niet geïntegreerde zonnepanelen
Opwekvermogen in Wattpiek per jaar

Forfait

0 – 1000

€ 20

1001 – 2000

€ 40

2001 – 3000

€ 60

3001 – 4000

€ 80

4001 – 5000

€ 100

Voorbeeld: Voor de aanschaf en installatie van niet-geïntegreerde
zonnepanelen heeft u een rekening ontvangen met daarop een BTWbedrag van (bijvoorbeeld) € 800. 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 watt piek.
Verschuldigde BTW:
Voorbelasting 		
Terug te ontvangen BTW

€ 60,€ 800,€ 740,-

2. Forfait bij geïntegreerde zonnepanelen
Opwekvermogen in Wattpiek per jaar

Forfait

0 – 1000

€5

1001 – 2000

€ 10

2001 – 3000

€ 20

3001 – 4000

€ 30

4001 – 5000

€ 40

Deze zonnepanelen hebben echter naast de functie voor het opwekken van
energie ook een functie als dakbedekking. Voor dit laatste gebruik heeft
u geen recht op aftrek (privégebruik). Dit gebruik wordt gesteld op 50%.
Dat wil zeggen dat de voorbelasting voor 50% wordt toegerekend aan de
functie van stroomopwekking.
Daarvan wordt vervolgens 2/3 deel gebruikt voor met BTW belaste
prestaties. Er wordt uitgegaan van 2/3 omdat uit ervaringscijfers blijkt dat
zonnepanelen gemiddeld genomen voor 2/3 deel gebruikt worden voor
het leveren van stroom aan het energiebedrijf en voor 1/3 deel voor direct
privéverbruik van stroom. Dit heeft tot gevolg dat u bij elkaar genomen 1/3
deel van de BTW die in rekening is gebracht voor de aanschaf en installatie
als voorbelasting in aftrek kunt brengen.
Voorbeeld: Voor de aanschaf en installatie van geïntegreerde zonnepanelen
heeft u een rekening ontvangen met daarop een BTW-bedrag van € 1.500.
De zonnepanelen zijn geïntegreerd, u kunt daarom 1/3 van het BTWbedrag als voorbelasting in aftrek brengen. De zonnepanelen hebben een
capaciteit van 2.800 watt piek.
Verschuldigde BTW: 		
1/3 deel van de voorbelasting
Terug te ontvangen BTW 		
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€ 20,€ 500,€ 480,-

