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Betreft Btw — toegenomen complexiteit voor Uw brief (kenmerk)

zonnepaneelhouders Administrabeve
verslechtering
zonnepaneelhouders

Geachte heer Stolwijk,

In reactie op uw brief van 13 januari 2021, reageer ik op de daarin gestelde
vragen over de btw-positie van zonnepaneelhouders. Ik houd daarbij de indeling
van uw brief aan.

Inleidende opmerkingen
Ter inleiding merk ik op dat ik de aangekaarte problemen met betrekking tot de
administratieve verplichtingen herken vanuit de praktijk. Veel
zonnepaneelhouders lijken zich inderdaad geen btw-ondernemer te voelen en
ervaren de btw-teruggaaf via een eenmalige aangifte als een soort
investeringssubsidie. Maar dat is het niet. De btw-positie volgt dwingend uit de
Europese Btw-richtlijn en desbetreffende jurisprudentie en is in lijn met de
behandeling in andere lidstaten. Binnen dit dwingende kader wordt getracht de
zonnepaneelhouder zoveel mogelijk tegemoet te komen, bijvoorbeeld via een
eigen aanmeldproces, informatie op de website van de Belastingdienst en de
uitleg in het Besluit van 16 december 2020, nr. 2020-24927 (Besluit
zonnepanelen). Het zoeken naar verdere optimalisatie van processen en
informatieverschaffing is een voortdurend proces, in het kader waarvan uw input
wordt gewaardeerd en zal worden meegenomen. Hierna ga ik in op uw vragen en
geef ik een toelichting op de vooralsnog gemaakte beleidskeuzes.

Eerste aanschaf zonnepanelen

1. De VEH vraagt waarom er voor de huidige kleineondernemersregeling
(KOR) een aanmeldverplichting geldt en of deze net als voorheen
achterwege kan blijven.
De aanmeldverplichting is geïntroduceerd ter borging van de belangen
van belastingplichtigen en de Belastingdienst in relatie tot de
voorwaarden van de KOR. De huidige KOR impliceert een aftrekuitsluiting
en een minimale toepassingsduur van drie jaar. Toepassing en
handhaving van de KOR vereisen daarom een uitdrukkelijke, bewuste
keuze door de belastingplichtige. In de meeste gevallen is dit geen
administratieve verzwaring. Ingevolge het door u genoemde arrest van
het Europese Hof van Justitie zijn zonnepaneelhouders ondernemer voor
de btw en moeten zij btw afdragen over de opgewekte energie. Daar
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staat tegenover dat zij de btw op de aanschaf van zonnepanelen terug Directoraat-Generaal
kunnen krijgen. Net als voorheen melden de meeste particuliere Belastingdienst

zonnepaneelhouders zich aan bij de Belastingdienst als btw-ondernemer
voor deze teruggaaf. Dit kan via het formulier ‘Opgaaf Ons kenmerk

Zonnepaneelhouders’, dat in de loop van juni zal worden gedigitaliseerd. 2021-0000098057

In dit formulier kan tegelijkertijd worden aangegeven of men kiest voor
toepassing van de KOR, zodat men na de aangifte over het tijdvak van de
aanschaf buiten verdere btw-verplichtingen kan blijven. In zoverre is ten
opzichte van de oude situatie enkel sprake van het beantwoorden van een
extra vraag in het aanmeldformulier. Voor zonnepaneelhouders die geen
teruggaafbelang hebben maar zonder aanmelding voor de KOR wel btw
verschuldigd zijn vanwege de levering van opgewekte energie aan het
net, is wel sprake van een lastenverzwaring. Zoals aangekondigd in
reactie op Kamervragen, ben ik voornemens te voorzien in een vrijwillige
registratiedrempel, zodat in dergelijke situaties aanmelding voor de KOR
achterwege kan blijven. Dit betreft bijvoorbeeld de situatie waarin iemand
een bestaand huis met zonnepanelen koopt. U heeft het desbetreffende
conceptbesluit ontvangen voor commentaar.

2. De VLH signaleert dat de btw-positie van een Vereniging van Eigenaren
(VvE) ingewikkeld is en vraagt om te voorzien in een forfait en de
mogelijkheid van een jaaraangifte voor de afdracht van btw.
De btw-positie van een VvE is wezenlijk anders dan die van een
particuliere zonnepaneelhouder. De particuliere zonnepaneelhouder kan
de btw op de aanschaf van (roerende) zonnepanelen volledig
terugkrijgen, maar is dan btw verschuldigd over de netleveringen en het
eigen gebruik. De verschuldigde btw hangt derhalve direct samen met het
totale opwekvermogen van de zonnepanelen, waarvoor de belaste
vergoeding op basis van standaard energieprijzen is te bepalen. Dit
maakt het mogelijk om in een forfait te voorzien.
Op basis van Europese jurisprudentie is de VvE geen ondernemer en heeft
ze van meet af aan geen recht op teruggaaf van de btw op kosten ter
zake van het beheer en onderhoud van de gemeenschappelijke ruimtes.
De VvE is daarnaast alleen btw verschuldigd als ze vergoedingen ontvangt
voor de levering van energie aan derden, zoals de energiemaatschappij of
aan haar leden (voor hun eigen, individuele gebruik). Daar tegenover
bestaat dan recht op aftrek van voorbelasting. Deze btw-positie hangt dus
niet zozeer samen met het opwekvermogen, maar met het feitelijk
gebruik van de zonnepanelen voor het beheer en onderhoud van
gemeenschappelijke ruimtes en eventuele andere exploitatie, wat per
situatie verschilt. Dit maakt het praktisch onmogelijk om te voorzien in
een algemeen toepasbaar forfait. Als administratieve tegemoetkoming is
wel voorzien in de toepassing van de huidige KOR door rechtspersonen,
waarmee ze anders dan voorheen volledig buiten de btw-verplichtingen
kunnen blijven. De mogelijkheid van jaaraangifte staat vanuit
handhavingsdoelen alleen open voor natuurlijke personen tot een zeer
beperkt bedrag aan (per saldo) verschuldigde btw.

3. De VEH vraagt waarom de aftrek in het Besluit zonnepanelen wordt
beperkt tot de btw op de aanschafkosten van de zonnepanelen. De VEH
vraagt ook wat de gevolgen zijn als de Hoge Raad overeenkomstig het
advies van de Advocaat-Generaal zou beslissen dat de btw op
nieuwbouwwoningen met zonnepanelen aftrekbaar is, mede gelet op de
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door Nederland verkregen derogatie om de aftrek uit te sluiten bij Directoraat-c3eneraal
minimaal zakelijk gebruik. Belastingdienst

In het Besluit is de lijn weergegeven die de Belastingdienst in de praktijk
hanteert en ook in de procedure die ter beslissing voorligt bij de Hoge Ons kenmerk

2021-0000098057Raad. Dit standpunt houdt in dat een woonhuis (en ondergrond) enerzijds
en de zonnepanelen anderzijds separate investeringsgoederen zijn. Op
grond van de btw-wetgeving geldt hiervoor een separate aftrekbepaling,
waarbij de exploitatie van het ene investeringsgoed niet de aftrek
beïnvloedt van het andere investeringsgoed. Op het moment dat de Hoge
Raad hier, al dan niet naar aanleiding van het advies van de Advocaat-
Generaal, een andersluidend oordeel over velt, zal de Belastingdienst dit
oordeel volgen en toepassen. Of deze gevolgen via wetgeving onder de
verkregen derogatie worden gerepareerd hangt af van de wetgever. Op
dit moment ligt er geen wetsvoorstel en is hier geen verdere informatie
over te geven.

Tweede/aanvullende aanschaf zonnepanelen

1. VEH vraagt om een praktische oplossing voor de ongelijke situatie bij
aanschaf van zonnepanelen in de laatste vier weken van het jaar en het
vaak onbekende vereiste van tijdige afmelding voor een tweede
investering.
De KOR is gewijzigd van een degressieve vermindering naar een
vrijstelling zonder recht op aftrek. Daarmee is de systematiek in
overeenstemming gebracht met de Europese KOR, die vanaf 2025
verplicht is. Nederland was nagenoeg de enige lidstaat met een van
oudsher afwijkende verminderingsregeling, die niet meer voldeed aan
doel en gebruik van de KOR. Voor het merendeel van de
zonnepaneelhouders, inmiddels zo’n 750.000, brengt dit geen
verandering. De btw op de aanschaf is aftrekbaar en bij een keuze voor
toepassing van de KOR wordt automatisch volstaan met de uitreiking van
één aangifte over het tijdvak van de aanschaf. Dat gebeurt ook bij
aanmelding voor een aanschaf in de laatste vier weken van een
kalenderjaar omdat anders inderdaad een ongelijke situatie zou ontstaan.
We zijn voornemens dit aspect ter verduidelijking op te nemen in het
Besluit zonnepanelen van 16 december 2020, nr. 2020-24927, Stcrt 2020
nr. 62970. De KOR kan worden opgezegd als deze voor minimaal drie jaar
is toegepast of als de ondernemer automatisch is omgezet, wat geldt voor
de zonnepaneelhouders die eind 2019 als btw-ondernemer waren
geregistreerd bij de Belastingdienst. De opzegtermijn is vier weken. Na
opzegging geldt een verplichte driejarige periode waarin btw moet worden
aangegeven en voldaan. Alle termijnen dienen de administratieve
verwerking en eenvoud. Zowel voor de Belastingdienst als de kleine
ondernemer is het ondoenlijk om per aangiftetijdvak een btw-positie te
bepalen met alle bijbehorende correcties voor de aftrek (herziening),
facturering, contracten, wel of geen aangifte doen e.d. Vanuit deze
achtergrond geldt een opzegging van de KOR ook voor minimaal drie jaar.
Afmelding van de KOR door zonnepaneelhouders in verband met een
tweede (uitbreidings)investering impliceert derhalve ook minimaal drie
jaar btw-afdracht en -aangiften over het totale opwekvermogen inclusief
de eerder aangeschafte zonnepanelen. Vanwege deze consequentie is de
inschatting dat afmelding voor de KOR bij een tweede investering veelal
niet gunstig zal zijn voor de zonnepaneelhouder. De informatie over de
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geldende termijnen is te vinden op de website van de Belastingdienst.

2. De VEH vraagt om te voorzien in een eenmalige afdracht voor de
minimaal driejarige btw-plicht bij opzegging van de KOR.
De regelgeving is er niet op ingericht om voorafgaand aan een bepaalde
periode afdracht van btw over die periode te verlangen. Zeker voor een
periode van de komende drie jaar valt ook moeilijk rekening te houden
met de daadwerkelijke feiten en omstandigheden gedurende die periode,
zoals bijvoorbeeld een verkoop van de woning waar de zonnepanelen op
liggen waardoor de verkoper niet langer btw-plichtig zou zijn en te veel
btw zou hebben afgedragen. Dergelijke complicaties maken dat niet is te
voorzien in de gevraagde oplossing van eenmalige afdracht voor een
komende periode van drie jaar. Particuliere zonnepaneelhouders kunnen
op verzoek wel jaaraangifte doen, waarbij de afdracht plaatsvindt na
afloop van een kalenderjaar.

Ten slotte verwijst u nog naar een mededeling in de Memorie van Toelichting bij
de KOR dat zonnepaneelhouders naar verwachting geen effecten zullen
ondervinden van de nieuwe KOR. De reikwijdte van deze mededeling is toegelicht
als dat de meeste zonnepaneelhouders net als voorheen de btw op de aanschaf
terug kunnen krijgen en bij toepassing van de KOR kunnen volstaan met een
eenmalige btw-aangifte. Ondanks de hiervoor besproken knelpunten, is dit voor
het overgrote deel van de zonnepaneelhouders nog steeds van toepassing. De
gesignaleerde knelpunten voor bepaalde specifieke situaties worden herkend en
vormen doorlopend onderwerp van onderzoek naar verbetering, bijvoorbeeld via
nadere communicatie.

Hoogachtend,

de staatssecretaris van Financiën — Fiscaliteit en Belastingdienst,

Directoraat-Generaal
Belastingdienst

Ons kenmerk
202 1-0000098057
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