
 
 

BTW en zonnepanelen 

Inleiding 

Particulieren die regelmatig en tegen vergoeding stroom leveren aan hun energiebedrijf zijn btw-
ondernemer. Het voordeel is dat de btw op de aanschaf van de zonnepanelen dan aftrekbaar is. 
Hiermee ontvangt u de in rekening gebrachte BTW op de aanschaf en plaatsing van de zonnepanelen 
terug via de belastingdienst. Dit geldt overigens alleen voor zonnepanelen die zijn aangeschaft en 
geplaatst na 20 juni 2013. 

Btw-ondernemer 

Volgens de Belastingdienst is een particulier btw-ondernemer  indien met de zonnepanelen regelmatig 
en tegen vergoeding stroom wordt geleverd aan bijvoorbeeld de energieleverancier. 
 
Een particulier hoeft zich niet te registreren als btw-ondernemer. Alleen indien hij wel kiest voor btw-
ondernemerschap kan hij een teruggaafverzoek indienen voor de voorbelasting. Daarvoor dient de 
particulier zich dus wel te registreren en krijgt hij vervolgens periodiek aangiftebiljetten uitgereikt. 

Btw terugvragen 

Of particulieren de btw op de aanschaf en installatie van zonnepanelen kunnen terugvragen, hangt 
volgens de Belastingdienst af van de vraag of de zonnepanelen in rekening zijn gebracht na 20 juni 
2013 of daarvoor. Particulieren die op of na 20 juni 2013 zonnepanelen hebben laten aanbrengen, 
hebben recht op aftrek van btw indien het teruggaafverzoek uiterlijk binnen vijf jaar na het jaar van 
aanschaf is ingediend. 

Verplichtingen in het jaar van aanschaf 

Btw-ondernemerschap heeft als voordeel dat de btw op de aanschaf en installatie van de 
zonnepanelen aftrekbaar is. Daar staat echter tegenover dat over het leveren van energie btw 
verschuldigd is. Bovendien gelden een aantal administratieve verplichtingen.  
 
In plaats van het betalen van BTW over de geleverde energie staat de staatssecretaris toe dat men 
gebruik kan maken van een forfait, gebaseerd op het opwekvermogen in wattpiek per jaar. Dit forfait 
dient men aan te geven in de aangifte omzetbelasting. De forfaits zijn als volgt bepaald: 
 

Opwekvermogen in watt piek per jaar  Forfait 

0-1000 € 20 

1001-2000 € 40 

2001-3000 € 60 

3001-4000 € 80 

4001-5000 € 100 

 
Het aangiftebiljet houdt vooralsnog geen rekening met de mogelijkheid om dit forfait aan te geven. 
 
 



 
 

 

Jaar na aanschaf zonnepanelen 

Omdat particulieren met zonnepanelen per kalenderjaar per saldo vaak minder dan € 1.345 btw (met 
toepassing van de kleine ondernemersregeling) zijn verschuldigd, bestaat de mogelijkheid om een 
verzoek in te dienen voor ontheffing van de administratieve verplichtingen (zoals de aangifteplicht).  
 
Omdat ontheffing tot gevolg heeft dat geen recht meer op aftrek van voorbelasting bestaat, kan het 
verzoek pas worden ingediend voor het kalenderjaar volgend op dat van het jaar van aanschaf. In het 
aanschafjaar zal immers veelal sprake zijn van per saldo een teruggave. 
 

Geïntegreerde zonnepanelen  

Wij zijn in deze notitie niet ingegaan op de btw-aspecten van zogeheten geïntegreerde zonnepanelen 
omdat dit in de praktijk slechts bij hoge uitzondering voor komt. Dit zijn dakpannen die tevens een 
zonnepaneelfunctie hebben. Hiervoor geldt een aangepaste regeling. 
 

Aanvraag door Accountantskantoor Smid 

Wij kunnen voor u de registratie voor de BTW, het teruggave verzoek, de aangiften, alsmede het 
verzoek tot ontheffing verzorgen. Voor particulieren hebben wij een checklist ontwikkeld die u kunt 
gebruiken om te bepalen of u in aanmerking komt voor de BTW teruggave en welke gegevens u 
hiervoor dient te verzamelen. In sommige gevallen zal nader overleg inzake de aanvraag tot teruggaaf 
en de tenaamstelling van de factuur van belang zijn.  
 
Indien u hierover nadere informatie wenst over deze aanvraag, verzoeken wij u contact met ons op te 
nemen. De heer M. Odink zal als belastingadviseur uw aanvraag begeleiden. Indien u voor de BTW 
teruggave in aanmerking wilt komen, kunt met hem contact opnemen. Hierbij dient u gebruik te maken 
van de bijgevoegde checklist en dient u de gevraagde bijlagen bij hem aan te leveren.  
 
 
 
Accountantskantoor Smid 
Dijk 7,  
8131VA Wijhe 
Postbus 7, 8130 AA 
 
Tel 0570-522455 
www.smidwijhe.nl 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bron: SRA signalering BTW en Zonnepanelen 

http://www.smidwijhe.nl/


 
 

 

CHECKLIST BTW zonnepanelen voor particulieren 
(niet zijnde geïntegreerde zonnepanelen) 

      

          Vragen: 
         1. Zijn de zonnepanelen aangeschaft en geplaatst vóór 20 juni 

2013? 
 

Ja Nee 

          2. Heeft u of uw fiscaal partner een onderneming? 
   

Ja Nee 

          3. Heeft u of uw fiscaal partner al een BTW nummer? 
  

Ja Nee 

          Situatie: 
         A. Indien vraag 1 met "ja" is beantwoord, is volgens de Staatssecretaris geen recht op BTW teruggave. 

          B. Indien bovenstaande vragen allen met nee zijn beantwoord, dan kunnen wij voor u de teruggave  

verzorgen van de BTW op de factuur i.v.m. de aanschaf van zonnepanelen voor een vast bedrag van 

€ 150,00 excl. BTW per aanvraag. 
    

          C. Indien vraag 2 of 3 met "ja" is beantwoord, dan kunnen wij de teruggave voor u regelen nadat wij 

meer informatie hebben over de reeds bestaande situatie. U dient dan vaak ook rekening te houden 

met de tenaamstelling van de factuur. In veel gevallen kunnen wij dan nog steeds de teruggave voor 

u verzorgen voorvoor een vast bedrag van € 150,00 excl. BTW per aanvraag.  

           

 
         Wat hebben wij nodig: 

- kopie factuur 
- kopie opdrachtaanvaarding met info over opwekvermogen per jaar 
- kopie betalingsbewijs 
- vestigingsplaats van uw belastingdienst (staat op aanslag/aangifte inkomstenbelasting) 
- kopie geldig identiteitsbewijs (wij dienen deze zelf te maken)  
- volledige NAW gegevens: 

 
Voorletters…………………………  Achternaam ………………………. 
 
Straat……………………………….  Postcode………………………….. 
 
Woonplaats………………………..  Tel (overdag)……………………… 
 
Vestigingplaats belastingdienst   ……………………………………… 
 
Emailadres     ……………………………………… 
 
 
Alle stukken compleet?    Ja/Nee 
 
 
 
Voor de aanvraag van de BTW teruggave of nadere informatie betreffende de checklist kunt u contact 
opnemen met Accountantskantoor Smid, de heer M. Odink (0570-52 24 55).  


