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Onderwerp: Teruggave BTW voor particuliere klant.

Geachte (particuliere) klant,
Wij willen u attenderen op het volgende. De belastingdienst is verplicht om in de
meeste gevallen aan particulieren de BTW op installaties van zonnepanelen terug te
betalen. Als u voor de eerste keer zonnepanelen aanschaft, kunt u de BTW op uw
zonnepanelen grotendeels terug claimen. Dit is mogelijk gemaakt door een beslissing
van het Europese Hooggerechtshof op 20 juni 2013. Ook de staatssecretaris van
Financiën heeft dit ondernemerschap bevestigd.
Hoezen Zon & Energie wil u middels dit document informatie verschaffen over de
regeling en u een betrouwbaar Administratie en Belastingadvies Kantoor aanbieden
die de eventuele registratie voor u mogelijk kan maken.
Inhoudelijke informatie
In grote lijnen is het volgende aan de orde. Indien u als particulier zonnepanelen hebt
gekocht of gaat kopen, dan bent u voor de belastingdienst een ondernemer die geld
verdient met energieopwekking. Als ondernemer mag u de BTW op de aanschafprijs
van de zonnestroominstallatie daarom terugvorderen. De BTW over de opgewekte
stroom moet u afdragen. Echter, de BTW over de opgewekte stroom is bij een
particulier een erg laag bedrag dat ruimschoots valt onder de BTW vrijstelling voor
kleine ondernemers. Dit betekent dat u in het eerste jaar dat het systeem
geïnstalleerd is de volledige BTW op materiaal plus arbeid kunt terugvorderen tot
max. € 2.500,00, minus een klein bedrag over de opgewekte elektriciteit (Forfait). In
de jaren daarna betaalt noch ontvangt u als klant BTW omdat dit bedrag onder de
minimum grens valt, en kunt u zich weer als ondernemer laten uitschrijven. Dit noemt
de belastingdienst de Kleine Ondernemersregeling (KOR).
Er zijn een aantal aandachtspunten. U moet aan de volgende voorwaarden voldoen:
• U bent particuliere afnemer, of Vereniging van Eigenaren (VvE);
• De zonnepanelen zijn gekocht (en laten installeren), ze worden niet gehuurd;
• De zonnepanelen zijn op/bij de woning geïnstalleerd;
• De installatie is opgeleverd of in gebruik genomen op of na 20 juni 2013;
• De opgewekte zonne-energie wordt deels terug geleverd aan het elektriciteitsnet.
Van een vergoeding is sprake als u van uw energiebedrijf een bedrag betaald krijgt
voor de door u (via uw zonnepanelen) aan uw energiebedrijf geleverde stroom. In de
praktijk wordt vaak de zogenoemde ‘saldering’ toegepast. Deze saldering houdt in dat
voor de betaling de door u geleverde stroom wordt verrekend met de stroom die uw
energiebedrijf aan u levert. Ook in dat geval ontvangt u een vergoeding voor de door u
geleverde stroom. Het maakt dus geen verschil of u een zogenoemde ‘slimme’ meter
heeft of een analoge (=terugdraai) meter.
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Wilt u van deze regeling gebruik maken, dan is het van groot belang dat u ruim voor
het einde van de maand na het kwartaal waarin u het systeem gekocht (factuurdatum
is het criterium) heeft het teruggaveproces in gang zet. Bent u aan het einde van
deze maand niet als ondernemer geregistreerd bij de Belastingdienst, dan is
teruggave niet meer mogelijk.
• Bij dak geïntegreerde systemen kan maar een derde van de BTW worden
teruggevorderd.
• Heeft u al een btw-nummer in privé, dan zijn de gevolgen in uw situatie mogelijk
anders. Laat u dan goed adviseren voor belastingadviseur.
Voor meer informatie verwijzen wij u naar www.rijksoverheid.nl en/of
www.belastingdienst.nl.
Registratie bij de Belastingdienst
Mocht u hier gebruik van willen maken, dan kunt u dit bijvoorbeeld op de
volgende manieren doen;
1. U zorgt zelf voor de registratie bij de Belastingdienst (zie www.belastingdienst.nl).
2. U maakt gebruik van de diensten van VenHorst Advies te Venray, met een
speciale prijs voor de klanten van HZE; kosten totaal: € 145,00 netto (exclusief €
30,45 BTW, deze is direct aftrekbaar).
3. Uiteraard bent u ook vrij om dit via iemand anders te laten lopen.
Als u voor optie 2 kiest, kunt u op bijbehorende bijlage uw gegevens invullen. In dit
document staat beschreven waar u uw gegevens naar toe kunt sturen. VenHorst
Advies zorgt met discretie voor uw registratie.
Mocht u vragen hebben, stel ze gerust.
Met vriendelijke groet,
Jan Hoezen

