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Geachte heer Vijlbrief, 

 

 

 
 

Op 20 juni 2013 is door het Europese Hof van Justitie bepaald dat particuliere 

eigenaren van zonnepanelen die duurzaam en tegen vergoeding energie leveren aan 

een energiemaatschappij, voor de btw kwalificeren als ondernemer. 1 Het btw-

ondernemerschap brengt naast het recht op aftrek van de voorbelasting ook 

administratieve verplichtingen met zich mee.  

 

Sinds de uitspraak van het Europese Hof zijn er verschillende ontwikkelingen geweest 

die hebben geleid tot praktische oplossing voor particuliere zonnepaneeleigenaren 2 en 

een vereenvoudigde werkwijze voor de Belastingdienst 3.  

 

Echter, de introductie van de nieuwe kleine ondernemersregeling (“KOR”) per 1 januari 

2020 heeft geleid tot een administratieve verslechtering van de positie van 

zonnepaneeleigenaren. De toegenomen complexiteit leidt tot een toename aan vragen 

van onze leden over de fiscale gevolgen bij de eerste en de opvolgende aanschaf van 

zonnepanelen. Namens onze leden leggen wij u graag de volgende vragen voor en 

doen we een aantal voorstellen om het aantal administratieve drempels te 

verminderen:  

 

 

Eerste aanschaf zonnepanelen 

1. Waarom moeten nieuwe zonnepaneeleigenaren sinds 1 januari 2020 zich 

verplicht melden bij de Belastingdienst en een btw aangifte doen, terwijl dat 

vóór die datum niet noodzakelijk was?4 Niet alle particuliere 

 
1 HvJ EU van 20 juni 2013, C-219/12 (Finanzamt Freistadt Rohrbach Urfahr), ECLI:EU:C:2103:413 (arrest Fuchs) 
 2 Besluit Vragen en antwoorden over btw-heffing bij particulieren met zonnepanelen 
3 Nieuwsbericht 3 april 2018 Rijksoverheid, Staatssecretaris geeft uitvoering aan uitspraak HR over btw-teruggaaf  

   zonnepanelen. 
4 Ministerie van Financiën, Staatscourant 2020, 62970, 16 december 2020, “Btw-heffing en toepassing KOR bij  

   Zonnepanelen”, paragraaf 2.1.3.  
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zonnepaneeleigenaren zijn zich bewust van alle fiscale gevolgen van de 

teruglevering van zonnepanelen en in staat om zelfstandig aan de fiscale 

verplichtingen te voldoen. Voor mensen die daarvoor normaal gesproken 

deskundige hulp inschakelen, kan de verplichte registratie en aangifteplicht 

een drempel worden om te investeren. Graag verzoeken wij u om die 

verplichting te laten vallen zodat particulieren zonnepaneeleigenaren en de 

Belastingdienst niet onnodig administratief belast worden. Tot 1 januari 

2020 kenden we (onder de oude KOR) een dergelijke coulance bepaling die 

dat regelde.   

 

2. Het is voor veel VvE’s onnodig ingewikkeld gemaakt om te berekenen wat 

de btw is die ze in aftrek mogen brengen. 5 VvE’s zullen vaak een 

substantiële investering doen in zonnepanelen. Om te voorkomen dat ze in 

het jaar na aanschaf tegen herziening aanlopen, zullen ze niet meteen 

opteren voor de KOR maar dat mogelijk in een later stadium wel doen. 

Graag verzoeken wij u om vanuit praktische redenen goed te keuren dat 

VvE’s jaaraangifte mogen indienen over de tijdvakken waarin ze alleen de 

verschuldigde btw over de opwek hoeven af te dragen.  

 

Tevens verzoeken wij u goed te keuren dat VvE’s gebruik mogen maken 

van de genoemde forfait-bedragen die voor particuliere 

zonnepaneeleigenaren beschikbaar zijn gesteld. Indien dat niet mogelijk is, 

kunt u mogelijk voor VvE’s op forfaitaire wijze een eigen staffel beschikbaar 

stellen aan de hand waarvan de verschuldigde btw berekend kan worden. 

Op die manier kunnen we ook VvE’s stimuleren om te verduurzamen door 

middel van zonnepanelen in plaats het onnodig moeilijker te maken met 

complexe administratieve handelingen.  

 

3. In het Vraag en antwoord-besluit van 16 december 2020 wordt het btw-

aftrekrecht beperkt tot de uitgaven van de zonnepanelen en de installatie 

daarvan. Btw-aftrek over uitgaven in verband met de woning wordt 

uitgesloten. 6  Echter, in een recent advies van de Advocaat-Generaal aan 

de Hoge Raad wordt de fiscale deur opengezet voor aftrek van een deel 

van de betaalde btw over de verkrijging van de nieuwbouwwoning.7 Ook 

heeft het ministerie in Europa om goedkeuring verzocht en gekregen om het 

aftrekrecht onder bepaalde condities wettelijk in te perken.8 Kunt u 

aangeven wat de gevolgen zijn voor het btw aftrekrecht voor 

zonnepaneeleigenaren en huiseigenaren met een nieuwbouwwoning mocht 

 
 
5 Ministerie van Financiën, Staatscourant 2020, 62970, 16 december 2020, “Btw-heffing en toepassing KOR bij  

   Zonnepanelen”, paragraaf 2.11 
  Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 7 mei 2019, nr. 18/00445 (ECLI:NL:GHARL:2019:3986) 
6 Ministerie van Financiën, Staatscourant 2020, 62970, 16 december 2020, “Btw-heffing en toepassing KOR bij  

   Zonnepanelen”, paragraaf 2.1.4. 
  Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 7 mei 2019, nr. 18/00445 (ECLI:NL:GHARL:2019:3986) 
7 Parket bij de Hoge Raad, 30-10-2020 / 19/02837 (ECLI:NL:PHR:2020:1017) 
8 Europese commissie, 2020/0323 (NLE), Uitvoeringsbesluit van de Raad waarbij Nederland wordt gemachtigd een   

   bijzondere maatregel in te voeren die afwijkt van de artikelen 168 en 168 bis van Richtlijn 2006/112/EG betreffende  
   het gemeenschappelijke stelsel van belasting over de toegevoegde waarde, 17 november 2020 
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de Hoge Raad besluiten het advies van de Advocaat-Generaal op te 

volgen? 

 

Tweede / aanvullende aanschaf zonnepanelen 

 

1. Huiseigenaren die vóór 1 januari 2020 ondernemer zijn geworden voor de 

btw als gevolg van de aanschaf van zonnepanelen krijgen te maken met 

meer fiscale drempels als zij de btw over de tweede of aanvullende 

aanschaf van zonnepanelen wensen terug te vragen. Om recht te hebben 

op btw teruggave over de aanschaf en installatie van de 2de set 

zonnepanelen moet je je uiterlijk 4 weken vóór het kwartaal van aanschaf 

hebben afgemeld voor de kleine ondernemersregeling. Omdat dit in de 

praktijk bij veel leveranciers onbekend is, lopen veel huishoudens inmiddels 

tegen het probleem aan dat ze zich niet op tijd hebben afgemeld. Wel 

hadden ze met het btw-voordeel al rekening gehouden.  

 

Ook worden huishoudens fiscaal gestraft als ze de zonnepanelen tussen 3 

december van jaar 1 en 1 januari van het opvolgend jaar aanschaffen. 

Ontvang je de btw-factuur in dat tijdvak, ben je namelijk wel verplicht om 

over het vierde kwartaal je aan te melden bij de Belastingdienst en aangifte 

te doen, maar ben je feitelijk te laat om de KOR in te laten gaan per 1 

januari van het opvolgende kalenderjaar. Dat leidt ertoe dat je ook over het 

eerste kwartaal van het opvolgende jaar btw aangifte moet doen én 

nogmaals het jaarforfait moet afdragen. Belastingplichtigen die zich er niet 

bewust van zijn dat de KOR niet per 1 januari van het opvolgende jaar in 

werking kan treden maar op een later moment, kunnen tegen 

naheffingsaanslagen omzetbelasting aanlopen als zij de uitgereikte btw 

aangiftes niet op tijd indienen en het verschuldigde forfait afdragen. Graag 

verzoeken wij u om een praktische oplossing voor dit probleem.    

   

2. Het afmelden voor de KOR brengt met zich mee dat je de 3 opvolgende 

jaren geen aanspraak meer kunt maken op toepassing van de KOR. Dat 

betekent dat gedurende die periode per kwartaal (op verzoek, jaarlijks) een 

btw aangifte moet worden ingediend en de verschuldigde btw moet worden 

afgedragen. Deze extra administratieve verplichtingen en fiscale nadelen 

leiden tot een slechtere positie voor huishoudens t.o.v. de situatie vóór 1 

januari 2020. Vereniging Eigen Huis stelt voor dat er een praktische 

oplossing komt voor zonnepaneeleigenaren die zich in deze situatie 

bevinden. Is het niet mogelijk dat de aangifteplicht en de afdracht van de 

verschuldigde btw gedurende deze periode op verzoek van 

belastingplichtige in één keer wordt betaald direct na registratie bij de 

Belastingdienst?  

 

Vereniging Eigen Huis verbaast zich over de toegenomen complexiteit en onnodige 

administratieve rompslomp als gevolg van het btw ondernemerschap na aanschaf van 

zonnepanelen. Vooral ook omdat in de parlementaire behandeling van de Wet 

modernisering kleineondernemersregeling voormalig staatssecretaris Snel de 
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verwachting uitsprak dat de nieuwe KOR geen effect zou hebben op de particuliere 

eigenaren van zonnepanelen.9 

Aangezien wij dagelijks vragen ontvangen van onze leden over de fiscale gevolgen 

voor huiseigenaren die overwegen te investeren of reeds hebben geïnvesteerd in 

zonnepanelen, verzoeken wij u vriendelijk of u op korte termijn onze vragen kunt 

beantwoorden.  

 

 

Mocht u een nadere toelichting wensen, dan zijn wij uiteraard bereid deze te geven.

  

 

Met vriendelijke groet, 

Vereniging Eigen Huis   

 

 
 

  

drs. N.W.  Stolwijk 

Manager Kennis & Belangenbehartiging  

 

 

CC: mr. A. Vroon, kennisgroep Omzetbelasting (Belastingdienst) 

 
9 Tweede Kamer der Staten-Generaal, Kamerstuk 35033 nr. 3, Wijziging van de Wet op de omzetbelasting 1968 (Wet     

   modernisering kleineondernemersregeling) 


