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Beste lezer,

VOORWAARDEN BTW-TERUGGAVE

1.  U bent géén ondernemer voor de btw 
   
   a  Heeft u een eenmanszaak en moet u aangifte omzetbelasting doen? Dan is  
     het niet verstandig om de zonnepanelen op uw naam aan te schaffen.
   b  (Recent) gestopt met ondernemen? Wellicht doet u of uw boekhouder nog   
     steeds “0 aangiften”. In dat geval bent u wél ondernemer voor de btw.
      c  Bij inkomsten belast met btw uit verhuur van een (vakantie)woning, dan bent  
     u ook ondernemer.

Oplossing: U kunt de btw terugvorderen op andermans naam (bv uw partner).

2.  De tenaamstelling van het energiecontract en de zonnepanelenfactuur staan, op of  
  voor de datum van de zonnepanelenfactuur, op dezelfde naam. Indien dit moet    
  worden aangepast is het dus van belang dat u dit doet voordat u de zonnepanelen  
  gefactureerd krijgt!
3.  U heeft geen zakelijk energiecontract (er mag geen bedrijfsnaam vermeld worden   
  op de poststukken).
4.  Aanmelding geschiedt uiterlijk op 1 mei volgend op het jaar van aanschaf. 
5.5.  VvE’s, Stichtingen, Instellingen en Verenigingen kunnen ook aanspraak maken op  
  de btw-teruggave. Helaas kan hier niet het gehele btw-bedrag worden        
  teruggevorderd (in de regel slechts 1/3e deel).

BELANGRIJK: AANDACHTSPUNTEN EN WIJZIGINGEN PER 1 JANUARI 2020

Heeft u in voorgaande jaren btw teruggevorderd over zonnepanelen?

In de basis geldt dat u dan niet nogmaals de btw kunt terugvorderen over een tweede In de basis geldt dat u dan niet nogmaals de btw kunt terugvorderen over een tweede 
set zonnepanelen, tenzij de tweede set wordt aangeschaft in hetzelfde jaar als het 
eerste. Gelukkig is het zo dat, als u een partner heeft die (wél) aan bovenstaande 
voorwaarden voldoet, hij of zij zich bij ons kan aanmelden. In dat geval is het wel van 
belang dat het energiecontract tijdig op diens naam staat (zie voorwaarde 2).  

Let welLet wel: onder dit aandachtspunt vallen meerdere situaties. Denk aan een tweede set   
    zonnepanelen na een verhuizing of op een woning die u verhuurt/bezit. Deze   
    situaties worden uiteengezet aan de hand van vraag 10 t/m 13 van de      
    hiernavolgende checklist.

Er is een drempelbedrag van € 14.399,- inclusief de btw. 

Als het bedrag op de factuur hoger uitvalt dan dit drempelbedrag is het btw-voordeel Als het bedrag op de factuur hoger uitvalt dan dit drempelbedrag is het btw-voordeel 
aanzienlijk minder gunstig.  Het is in dit geval belangrijk dat u aandachtig stilstaat bij 
vraag 17 van de hiernavolgende checklist! 
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SolSolutions heeft het mogelijk gemaakt dat wij voor u de btw terugvorderen
over uw zonnepanelenfactuur. Hieronder treft u de voorwaarden waar u aan
moet voldoen om in aanmerking te komen voor de btw-teruggave.  Op de
tweede pagina treft u een handige checklist aan.



Checklist btw-teruggave tijdens oriëntatie/offertetraject

Aan de hand van de volgende checklist kunt u uw situatie in kaart brengen. De checklist 
is vooral bedoeld om uitzonderlijke situaties in kaart te brengen zodat u, waar nodig, 
tijdig actie kunt ondernemen. Voor een verdere uiteenzetting van wat u kunt en mag 
verwachten verwijzen we u naar onze uitgebreide brochure:

Energiecontract                             

1.1.  Heeft u een zakelijk energiecontract?  

  Dan moet dit eerst worden omgezet naar een particulier contract. Pas dan kan de   
  factuur worden opgesteld.  
  
2.  Staat het energiecontract op naam van iemand die voldoet aan de        
  voorwaarden?
 
    Ja: dan kan de zonnepanelenfactuur op deze naam worden gezet waarna deze    
      persoon zich bij ons kan aanmelden.

  Nee: laat eerst het energiecontract op naam zetten van iemand die wel voldoet aan  
      de voorwaarden en laat hierna de zonnepanelenfactuur opstellen door de    
      installateur.

Op persoonlijke titel ondernemer voor de btw

3.  Heeft u een actieve eenmanszaak (zie voorwaarde 1)?

    Dan is het niet raadzaam de btw terug te vorderen omdat u, zolang als de      
  eenmanszaak actief is, btw moet afdragen over de opgewekte stroom. Tip: vraag   
  de btw terug op naam van uw partner mits hij/zij voldoet aan de voorwaarden.    
  Controleer dus ook of het energiecontract op diens naam staat, anders eerst even  
  omzetten (zie ook vraag 2).

4.  Heeft zowel u als uw partner een actieve eenmanszaak?  

 
5.5.  Zit u al in de KOR omdat uw eenmanszaak minder omzet draait dan €      
  20.000,-? 

  In dat geval kan de btw-teruggaaf niet op uw naam worden ingezet. Wellicht wel op  
  naam van uw partner indien hij/zij voldoet aan de genoemde voorwaarden (zet    
  indien nodig tijdig het energiecontract om, zie vraag 2).

6.  Verhuurt u een woning? 

    Als de huur met btw belast is, zoals bij een vakantiewoning, dan bent u ondernemer  
  (zie vraag 3). Verhuurt u de woning in box 3, dus zonder btw? Helaas heeft u geen  
  recht op het gehele btw-bedrag (in de regel slechts 1/3e deel).
   
7.  Bent u (recent) gestopt met ondernemen maar doet u nog wel nul-aangiften? 

    Dan kenmerkt de Belastingdienst u nog aan als ondernemer (zie vraag 3). De    
  zonnepanelenfactuur kan pas worden opgesteld zodra u bent uitgeschreven bij de  
  KvK én uw OB-nummer is afgevoerd. 

8.  Wilt u wellicht in de toekomst op persoonlijke titel gaan ondernemen?

    Dan is het raadzaam om de btw op naam van uw partner terug te vorderen. Is dit   
  niet mogelijk, bedenkt u dan dat u in de toekomst, btw moet afdragen over de     
  opgewekte stroom omdat de  “ondernemersactiviteit” als zonnepanelenhouder    
  onder uw toekomstige btw-nummer komt te hangen (zie vraag 3). Daarnaast maakt  
  u afloop van het btw-teruggave traject gedurende minimaal 3 jaar gebruik van de   
  KOR (Kleineondernemersregeling). 
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https://mijn.nba-zonnepanelen.nl/solsolutions/brochure.pdf

Helaas kunnen wij u dan niet verder helpen. Degene op wiens naam het
energiecontract staat dient de zonnepanelen factuur in zijn boekhouding op te
nemen. Klik        om meer te lezen op de website van de Belastingdienst.hier

https://mijn.nba-zonnepanelen.nl/solsolutions/brochure.pdf
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/btw/content/btw-terugvragen-voor-zonnepanelen-ik-ben-ondernemer


9.  Bent u al uitgeschreven bij de KvK maar is uw OB-nummer nog niet       
  afgevoerd?

  Dan wordt u aangemerkt als ondernemer (zie vraag 3). Vraag de Belastingdienst   
  om dit te controleren. U kunt hen verzoeken om uw OB-nummer af te laten voeren.  
  Pas daarna kan de zonnepanelenfactuur worden opgesteld.

Al eerder zonnepanelen gekocht en btw teruggevorderd  

10.10. Heeft u in voorgaande jaren (op uw naam) btw teruggevorderd over een     
  eerdere set zonnepanelen? 

  Sinds 1 januari 2020 kunt u helaas niet nogmaals op uw naam voor een tweede set  
  btw terugvorderen (tenzij u bent verhuisd (zie vraag 12).) Bent u niet verhuisd? Dan  
  is er misschien een oplossing: vraag de btw terug op naam van uw partner mits    
  hij/zij voldoet aan de voorwaarden (denk aan tijdig omzetten energiecontract indien  
  nodig, zie vraag 2).

111. Heeft u de 2e set zonnepanelen in hetzelfde jaar gekocht als de 1e set? 

  Dan kunt u de btw opnieuw terugvorderen. Let wel op het drempelbedrag van €   
  14.399,- inclusief btw (zie aandachtspunt 2 en vraag 18), omdat de facturen bij    
  elkaar worden opgeteld.

12. Heeft u al zonnepanelen gekocht en wilt u dat nu op een nieuwe woning? 

    Het makkelijkst is om de btw op naam van uw partner terug te vorderen, mits wordt  
  voldaan aan de voorwaarden. Als dit niet mogelijk is kunt u uw            
  OB-nummer(/btw-nummer) (aan u toebedeeld na aanschaf van de eerste set)    
  afvoeren door een brief te sturen naar de Belastingdienst gericht aan Postbus    
  2770, 6401 DG te Heerlen. In deze brief vraagt u de Belastingdienst om uw      
  OB-nummer af te voeren met als reden dat u bent gestaakt met ‘het verkopen van  
  stroom’. 

    De factuur kan pas worden opgesteld nadat(!) dit is bevestigd door de        
  Belastingdienst waarna u zelf op uw naam de btw kan terugvorderen. Gezien de   
  verwerkingstijd is het belangrijk dat u hier dus tijdig bij bent!

13. Wilt u btw terugvorderen over zonnepanelen die u plaatst op een woning die  
  u verhuurt? 

    Dat kan, mits het energiecontract op naam van u, de verhuurder, staat. Echter bent  
  u formeel gezien ondernemer die vrijgestelde prestaties verricht. Dit heeft tot     
  gevolg dat u niet het gehele btw-bedrag kunt terugvorderen (in de regel slechts    
  1/3e deel).  

Zonnepanelenfactuur

14. Staat de zonnepanelenfactuur op dezelfde naam als uw energiecontract?

    Zo niet, dan kunnen we uw aanvraag niet in behandeling nemen daar het een    
  vereiste is dat het energiecontract op dezelfde naam staat op het moment dat de   
  zonnepanelenfactuur is gedateerd.

15. Heeft u deelfacturen ontvangen?

  Dan is het belangrijk dat u alle facturen inlevert als u zich bij ons aanmeldt. U kunt  
  ze ook mailen of per post toesturen.

16. Kloppen de voorletters, indien opgenomen, op de zonnepanelenfactuur?

    Zo niet, dan is het belangrijk dat u de installateur verzoekt dit aan te passen. De   
  voorletters moeten overeenkomen met de voorletters van de persoon die zich bij   
  ons aanmeldt (dit hoeft niet persé bij het energiecontract).
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17. Is het factuurbedrag van de zonnepanelen hoger dan € 14.399,- inclusief btw?   
 
  Zo ja, dan zal u niet 1 maar 5 jaar(!) een btw-administratie moeten voeren.      
  Desgewenst verzorgen wij dit voor €35,- per aangifte. Helaas betekent dit ook dat u  
  deze periode btw moet afdragen de opgewekte stroom (zie ook onze uitgebreide   
  brochure). Als de offerte rond dit drempelbedrag uitvalt is het verstandig om te    
  overleggen met uw leverancier. 

18.18. Laat u de zonnepanelen plaatsen op een (nieuwbouw-) woning waar u      
  momenteel nog niet woont?

  Het is belangrijk dat de factuur wordt opgesteld, en u zich bij ons aanmeldt, met de  
  gegevens van de nieuwe woning. 

19. Meld u zich aan op of na 15 november van het jaar waarin de zonnepanelen   
       zijn gefactureerd?

Omdat u zich op of na 15 november heeft aangemeld, kan deze ob-aangifte plicht 
niet ingaan voor het daaropvolgende jaar. Dit betekent dat u ook btw-plichtig bent 
voor het daaropvolgende jaar, nadat u zonnepanelen hebt gekocht. Daardoor moet 
u forfait afdragen over de resterende dagen van het jaar waarin u zonnepanelen 
heeft gekocht, plus voor het daaropvolgende kalenderjaar.

Hoeveel forfait u moet afdragen wordt als volgt berekend: 
DeDe Belastingdienst houdt voor elke 1000 Wattpiek (Wp) aan zonnepanelen €20,- 
btw in, per jaar. Voor het jaar waarin de zonnepanelen zijn gekocht wordt dit 
omgerekend naar verhouding van het aantal resterende dagen. 

Dan u kunt binnen 5 jaar nog btw terugvorderen over uw zonnepanelen. Als u zich 
later dan 6 maanden na afloop van het kalenderjaar aanmeldt vervalt uw recht om 
eventueel in bezwaar te gaan tegen een beslissing van de Belastingdienst. Dit is in 
de praktijk echter niet nodig.
 
WWat wel belangrijk is, is dat u over alle jaren die reeds zijn afgelopen, elk jaar een 
btw-forfait moet betalen. Stel dat u op 3 januari 2017 zonnepanelen heeft gekocht en 
u meldt zich per 3 januari 2021 aan als zonnepaneelhouder. Dan moet u over 2017, 
2018, 2019, 2020 en 2021 een forfait afdragen.

20. Meld u zich aan na 1 mei volgend op het jaar waarin de zonnepanelen zijn
      gefactureerd?
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