Teruggave | BTW Zonnepanelen

De BTW op uw zonnepanelen terugvragen
Een overzicht

Als eigenaar van zonnepanelen kunt u de BTW terugvragen als u zich aanmeld als BTW-ondernemer.
Het is mogelijk om dit zelf te doen, maar Deltazon kan u hier ook in ontzorgen.

Achtergrond
Op 20 juni 2013 bepaalde het Europese Hof dat wanneer een particulier energie opwekt met zonnepanelen en
deze energie (gedeeltelijk) terug levert aan het elektriciteitsnet, de particulier ondernemer voor de BTW is. Deze
uitspraak is bindend voor Nederland. Op 7 november kwam de Nederlandse belastingdienst met antwoorden op
de vele vragen die er maandenlang leefden.

Hoe werkt het?
U kunt het hele BTW-bedrag (voorbelasting) dat in rekening is gebracht voor de aanschaf en installatie van de
zonnepanelen in aftrek brengen. U krijgt echter niet het volledige BTW-bedrag terug, u moet namelijk ook nog
BTW voldoen over de stroom die u datzelfde kalenderjaar zelf opwekt. Die BTW verlaagt het in aftrek te brengen
BTW-bedrag. Het voordeel dat dit oplevert is groter dan de subsidie van AgentschapNL die in 2012 en 2013
beschikbaar gesteld werd door de overheid (subsidiepot is ondertussen leeg).
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De voorwaarden
De BTW kan alleen teruggevraagd worden op installaties die geïnstalleerd zijn vanaf 20 juni 2013 en geldt alleen
voor kleinverbruikers (hoofdaansluiting t/m 3x80 Ampère).
Ook moet het systeem verbonden zijn met het elektriciteitsnetwerk (geen autonome systemen). Er gelden andere
tarieven voor geïntegreerde zonnestroomsystemen waarbij de panelen naast energiebron ook als dakbedekking
fungeren.
In de praktijk zijn vrijwel alle particulieren kleinverbruiker en installeert Deltazon vrijwel alleen netverbonden, nietgeïntegreerde (opbouw) zonnestroomsystemen.
Vrijwel elke particulier komt dus in aanmerking voor BTW-teruggaaf.

Geen zin in papierwerk?
Deltazon kan u aanmelden als BTW-ondernemer en de BTW voor u terugvragen bij de Belastingdienst. Wij
vragen de komende jaren vervolgens ook een ontheffing van de administratieve verplichting (BTW afdracht) voor
u aan, zodat u zelf helemaal niets hoeft te doen.
Hiervoor vragen wij eenmalig € 125,00 excl. BTW (BTW hiervan kan ook teruggevraagd worden).
U kunt zich voor deze service aanmelden door het formulier op het einde in te vullen en inclusief bijlagen naar
Deltazon te sturen.
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Veelgestelde vragen


Moet ik mij altijd bij de Belastingdienst melden als ondernemer?
U meldt zich alleen als ondernemer als u wilt verzoeken om teruggaaf van de BTW die
de investering van het zonnepanelensysteem drukt. U kunt dus zelf beslissen of u zich
aanmeldt als btw-ondernemer of niet.



Moet ik de komende jaren dan geen BTW betalen over mijn opgewekte stroom?
Zolang het saldo van het BTW-bedrag (te betalen BTW over uw omzet na aftrek van de
voorbelasting (BTW) op de aanschaf en installatie van de zonnepanelen) over een
kalenderjaar € 1.345 of minder is hoeft u geen BTW af te dragen. Dankzij de werking
van de zogenoemde Kleine-ondernemersregeling hoeft u pas daadwerkelijk BTW te
gaan betalen als het saldo BTW-bedrag over een kalenderjaar hoger is dan € 1.345 (U
mag dan echter ook geen BTW in rekening brengen). Particuliere eigenaren van
zonnepanelen zullen deze grens in de praktijk niet bereiken.



Ik heb mijn zonnepanelen op of ná 20 juni 2013 laten aanbrengen maar mij nog
niet aangemeld bij de Belastingdienst. Kan ik de BTW dan nog terugkrijgen op
de aanschaf van de zonnepanelen?
Ja, ook als u zich nog niet heeft gemeld, kunt u zich alsnog melden en 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
als u voor de BTW ondernemer bent. U moet dit verzoek uiterlijk indienen binnen vijf
jaar na het jaar van aanschaf.



Maakt het uit wat voor elektriciteitsmeter ik heb?
Nee, dat maakt niet uit



Moet ik mij altijd bij de Belastingdienst melden als ondernemer
U meldt zich alleen als ondernemer als u wilt verzoeken om teruggaaf van de BTW die de investering van
het zonnepanelensysteem drukt. U kunt dus zelf beslissen of u zich aanmeldt als btw-ondernemer of niet.



Moet ik de komende jaren dan geen BTW betalen over mijn opgewekte stroom?
Zolang het saldo van het BTW-bedrag (te betalen BTW over uw omzet na aftrek van de voorbelasting
(BTW) op de aanschaf en installatie van de zonnepanelen) over een kalenderjaar € 1.345 of minder is
hoeft u geen BTW af te dragen. Dankzij de werking van de zogenoemde Kleine-ondernemersregeling
hoeft u pas daadwerkelijk BTW te gaan betalen als het saldo BTW-bedrag over een kalenderjaar hoger is
dan € 1.345 (U mag dan echter ook geen BTW in rekening brengen). Particuliere eigenaren van
zonnepanelen zullen deze grens in de praktijk niet bereiken.



Wat is de Kleine-ondernemersregeling?
De Kleine-ondernemersregeling is een tegemoetkoming voor ondernemers die maar heel weinig BTW
hoeven te voldoen. Als u ondernemer bent voor de stroom die u aan uw energiebedrijf levert dan moet u
BTW berekenen over het bedrag dat u hiervoor aan uw energiebedrijf in rekening brengt. Ook moet u dan
in de meeste gevallen BTW voldoen over de stroom die u via uw zonnepanelen opwekt en rechtstreeks
verbruikt. Zolang het per saldo te betalen BTW-bedrag per jaar € 1.345 of minder is hoeft u dit bedrag
echter niet aan de Belastingdienst te voldoen.
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Geldt de BTW teruggaaf ook voor VVE’s?
VVE’s komen wel in aanmerking voor de BTW-teruggave. Wel moet er dan bij de Belastingdienst gemeld
worden dat de VVE energie gaat opwekken. De vrijstelling van administratieve verplichting geldt echter
alleen voor natuurlijke personen en dus niet voor een VVE.



Hoe bereken ik de (aftrek van) BTW over het jaar van aanschaf en installatie van zonnepanelen?
Op uw BTW-aangifte moet u de verschuldigde BTW aangeven. Hierop mag u de voorbelasting in aftrek
brengen. Het saldo-bedrag van die aangifte is het bedrag dat u terugvraagt. 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. Ook zou u dan BTW in rekening moeten
brengen aan uw energiebedrijf. In de praktijk is dit meestal niet vast te stellen. Mede in afwachting van
ontwikkelingen in Europees verband met betrekking tot een eventuele wijziging van de BTW-richtlijn, kunt
u daarom voorlopig de hierna genoemde forfaitaire bedragen hanteren die u als verschuldigde belasting
op uw aangifte kunt vermelden. De forfaits verschillen naar gelang van het opwekvermogen van uw
zonnepanelen. Als u gebruik maakt van deze forfaits mag u geen BTW in rekening brengen aan uw
energiebedrijf.

Opwekvermogen
in Wattpiek
0 – 1000 Wp
1001 – 2000 Wp
2001 – 3000 Wp
3001 – 4000 Wp
4001 – 5000 Wp

Forfait
€ 20
€ 40
€ 60
€ 80
€ 100

Voorbeeld:
Voor de aanschaf en installatie van zonnepanelen die op 5 december geplaatst zijn heeft u een rekening
ontvangen met daarop een BTW-bedrag van (bijvoorbeeld) € 800.
U kunt het hele BTW-bedrag als voorbelasting in aftrek brengen. De zonnepanelen hebben een vermogen
van 2.500 Wp.
Forfait verschuldigde BTW: € 60,Dit is het bedrag dat geldt voor een heel jaar. Zijn de zonnepanelen halverwege het jaar geplaatst, dan
bent u toch dit BTW-bedrag verschuldigd. Voor het bepalen van het juiste bedrag hanteert u de volgende
berekening: Uw zonnepanelensysteem van 2500 Wattpiek (10 panelen van 250 Wattpiek) is geplaatst op
5 december, u levert tot het einde van het kalenderjaar dus nog 26 dagen stroom. De daarover
verschuldigde BTW is gelijk aan het forfait (60 euro).
Terug te ontvangen BTW: 800 – 60 = € 740,-
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BTW teruggaaf service
Ja, ik wil dat Deltazon voor mij de BTW teruggaaf regelt met de Belastingdienst, op de aankoop en installatie van
mijn zonnepanelen.

Persoonlijke gegevens
Voorletter(s)

_________________________________________________________________

Tussenvoegsel(s)

_________________________________________________________________

Achternaam

_________________________________________________________________

Geslacht

m/v

Geboortedatum

_________________________________________________________________

Burgerservicenummer*

_________________________________________________________________

Telefoonnummer

_________________________________________________________________

E-mailadres

_________________________________________________________________

Bank-of girorekeningnummer _________________________________________________________________
Tenaamstelling rekeningnr.

_________________________________________________________________

Adresgegevens

_________________________________________________________________

Straat

_________________________________________________________________

Huisnummer

_________________________________________________________________

Huisnummertoevoeging

_________________________________________________________________

Postcode

_________________________________________________________________

Plaats

_________________________________________________________________

*Uw burgerservicenummer staat op uw paspoort/identiteitsbewijs en op de achterkant van uw rijbewijs

01-03-2014

No-nonsense

|

Flexibel

|

Persoonlijk

|

Daadkrachtig

Deltazon B.V. | Oosterweegje 10, 4317AD Noordgouwe | tel: 088 – 2210210 | E-mail: info@deltazon.nl
Kijk voor meer informatie op: www.deltazon.nl

|

Direct

|

Partner

Teruggave | BTW Zonnepanelen

Uw situatie
Wanneer was de installatie van de zonnepanelen klaar?

___________

Wat is het Wattpiekvermogen van uw zonnepanelensysteem?

___________ Wp

Tot slot
Met de ondertekening van deze opdrachtbevestiging en het aankruisen van onderstaande
werkzaamheden, ga ik akkoord/machtig ik:


Deltazon BV factureert u een bedrag van € 99 + € 20,79 aftrekbare BTW
(totaal € 119,79), met een betalingsconditie van 14 dagen.



De belastingdienst stelt verplicht dat de tenaamstelling van de energienota, de factuur
van Deltazon en de aanmelder bij de belastingdienst dezelfde persoon is.



Deltazon om namens mij alle handelingen te verrichten om de BTW op de koop en
installatie van mijn zonnepanelen terug te krijgen. Concreet:
- Deltazon treedt namens mij in contact met de Belastingdienst om de BTW teruggaaf op mijn
zonnepanelen en installatie terug te vragen.
- Deltazon meldt mij aan bij de Belastingdienst als BTW ondernemer.
- Deltazon dient namens mij BTW aangiften in bij de Belastingdienst.
- Deltazon verzoekt namens mij om toepassing van de kleine ondernemersregeling en ontheffing van
administratieve lasten.
- Deltazon meldt mij aan het eind van het kalenderjaar weer af als ondernemer bij de Belastingdienst.



Deltazon heeft haar werkzaamheden afgerond nadat de fiscus een beslissing heeft genomen op de
teruggaaf van de BTW op mijn zonnepanelen en installatie en Deltazon bovenstaande verzoeken heeft
ingediend. Deltazon is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de beslissing van de belastingdienst.
Er kan geen aanspraak worden gemaakt door de klant op Deltazon op de beslissing van de
belastingdienst en zodoende zal Deltazon geen gelden retourneren.



Ik voeg een kopie van mijn geldige paspoort of de voor- én achterkant van mijn identiteitsbewijs/rijbewijs
bij deze opdrachtbevestiging.



Ik voeg een kopie van mijn geldige bankpas of bankafschrift bij deze opdrachtbevestiging.



Ik voeg een kopie van de facturen van de aankoop en installatie van mijn zonnepanelen bij deze
opdrachtbevestiging met daarop ten minste de datum, uw persoonsgegevens, het totale geïnvesteerde
bedrag én het BTW bedrag.

________________________

____________________

Handtekening aanvrager

Datum
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Bijlagen die u mee terug dient te zenden:
1. kopie van geldige paspoort of de voor- én achterkant van identiteitsbewijs/rijbewijs.
2. kopie van geldige bankpas of bankafschrift.
3. kopie van de facturen van de aankoop en installatie met daarop ten minste de
datum, uw persoonsgegevens, het totale geïnvesteerde bedrag én het BTW bedrag.
Stuur dit formulier met de 3 bijlagen naar:
Deltazon B.V.
BTW terugvragen
Postbus 31
3250AA Stellendam
Deltazon houdt u via de e-mail op de hoogte van de vorderingen.
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