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Ondernemer voor de BTW Wat betekent dit voor u?

Jaren erna? Kleine Ondernemersregeling Wat doet De Centrale BTW Teruggave voor u?

Een particulier die zonnepanelen op of bij zijn woning heeft laten plaatsen is in principe ondernemer voor de BTW, indien de 
energie voor een deel wordt terug geleverd aan het net. Diegene kan daarom de BTW op de installatie terugvragen, maar 
wat houdt dit eigenlijk in? In deze brochure vindt u informatie over de BTW teruggave op zonnepanelen.

U bent ondernemer voor de BTW als u met regelmaat 
diensten levert waar u een vergoeding voor krijgt. Wanneer 
u zonnepanelen heeft, wordt een deel van de opgewekte 
energie aan de energiemaatschappij geleverd, waar u een 
vergoeding voor krijgt. Deze vergoeding wordt op uw 
energienota verrekend. Als ondernemer kunt u daarom de 
BTW op de aanschaf van zonnepanelen terug vragen.

In het jaar van aanschaf kan BTW op de aanschaf en 
montage van de panelen terug gevraagd worden.
Er dient echter ook een laag bedrag aan BTW over de 
opgewekte stroom betaalt te worden. Dit bedrag is € 20,- 
per 1.000 Wp opwekvermogen en is dus slechts een fractie 
van de terug te vragen BTW. Indien het vermogen meer dan 
10.000 Wp is, dan dient BTW over de daadwerkelijke 
opgewekte stroom afgedragen te worden. 

In principe dient in de jaren na de aanschaf elk jaar BTW 
betaald te worden over de opgewekte energie. De Kleine 
Ondernemersregeling is mogelijk van toepassing waardoor 
de jaren na de aanschaf geen BTW afgedragen hoeft te 
worden over de opgewekte energie. 

Of de Kleine Ondernemersregeling van toepassing
is leest u hierna. 

treedt namens u in contact met de Belastingdienst
meldt u aan bij de Belastingdienst 
voert alle correspondentie en beantwoordt vragen
dient namens u alle BTW aangiften in
verzoekt om toepassing van de Kleine Ondernemers 
Regeling
houdt u gedurende het gehele traject op de hoogte

B T W  t e r u g g a v e  z o n n e p a n e l e n 2022
Opdak

Heeft u al eerder BTW 
op zonnepanelen 
teruggevraagd?

Bent u al BTW 
ondernemer of wordt 
u dat binnen 3 jaar?

Is de BTW op de 
factuur meer dan

€ 2.500?

Let op: er zijn 3 uitzonderingen op de kleine ondernemersregeling



Bent u al BTW ondernemer of
wilt u dat binnen 3 jaar worden?
   

B T W  t e r u g g a v e  z o n n e p a n e l e n

Bent u al BTW ondernemer? 
De BTW kan teruggekregen worden maar een beroep op 
de Kleine Ondernemersregeling is waarschijnlijk niet 
mogelijk vanwege uw andere onderneming. Wanneer er 
een partner is zou die kunnen overwegen de 
zonnepanelen aan te schaffen. Het energiecontract dient 
dan wel op naam van de partner te staan. 

Wilt u binnen 3 jaar BTW ondernemer worden? 
Indien u binnen 3 jaar na het jaar van aanschaf BTW 
ondernemer wilt worden, dan kan een beroep op de 
Kleine Ondernemersregeling de BTW teruggave bij het 
opstarten van uw onderneming beperken. Wanneer er 
een partner is zou die kunnen overwegen de 
zonnepanelen aan te schaffen. Het energiecontract dient 
dan wel op naam van de partner te staan.

Is uw partner ook ondernemer of wilt uw partner ook 
ondernemer worden? Neem dan contact op met de CBT 
om een mogelijke oplossing te bespreken.

De BTW kan teruggekregen worden maar er zal nog 
gedurende 4 jaar BTW afgedragen dienen te worden over 
de opgewekte energie. Per saldo blijft de BTW teruggave 
aantrekkelijk. 

Indien u wil kunnen wij de BTW aangiften ook over deze 4 
jaar verzorgen. 

Stem dit af met uw installateur of neem contact met ons op.

Postbus 131      2160 AC      Lisse
Catharijnelaan 5      Lisse      Tel: 085 486 69 00
e-mail: info@btw-zonnepanelen.nl

www.btw-zonnepanelen.nlinfo@btw-zonnepanelen.nlTel: 085 486 69 00

Heeft u eerder BTW op zonnepanelen
teruggevraagd?

lid van:

2022
Opdak

In samenwerking met

Subsidies

Er zijn ook diverse subsidies op 
andere duurzame maatregelen.

U kunt die terug vinden op

www.degroenesubsidie.nl.

Hoe kunt u de BTW teruggave regelen?

Uitbreiden
De BTW op de uitbreiding kan in principe niet 
teruggekregen worden. Dat komt omdat de Kleine 
Ondernemersregeling al van toepassing is door aankoop 
van de vorige installatie. Er zijn echter oplossingen onder 
bepaalde voorwaarden, we bespreken graag de 
mogelijkheden. 

Neem daarom vóór aanschaf contact met 
ons op.

Verhuizen
Wanneer op de nieuwe woning zonnepanelen worden 
geplaatst nadat de oude woning is verkocht kan de BTW 
op de nieuwe installatie teruggekregen worden. Na de 
verkoop van de oude woning en vóór aanschaf van de 
nieuwe zonnepanelen bent u namelijk geen ondernemer 
meer. Wij melden u dan eerst af als ondernemer. Na 
aanschaf van de nieuwe installatie kan de teruggave 
opnieuw worden opgestart. 

Neem daarom vóór aanschaf contact met 
ons op.

Heeft u nog vragen?
Kijk op onze website bij de veelgestelde of uw vraag 
er tussen staat. Wilt u ons spreken of mailen, dan 
horen wij dat graag. 

Cijfer 9,6
100% van onze klanten beveelt ons aan!

Is de BTW meer dan € 2.500?

Is de oude woning nog niet verkocht en geleverd,
neem dan ook contact met ons op.


