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Meest gestelde vragen
1. Wat houdt de nieuwe kleineondernemersregeling (KOR) precies in?
2. Drempelbedrag van €14.399,- inclusief btw!
3. Ik ben reeds ondernemer, maakt dit uit?
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4. Ik overweeg op korte termijn te gaan ondernemen,
kan dat zonder gevolgen?
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5. Moet het energiecontract overeenkomen
met de naam op de zonnepanelenfactuur?
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6. Kan ik over een tweede set zonnepanelen
nogmaals btw terugvorderen?
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7. Kan de btw worden teruggevorderd
door een Stichting, VvE, Instelling en/of Vereniging?
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8. Kan ik mij nog aanmelden
als ik te laat ben (later dan 1 mei in het nieuwe jaar)
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9. Ik heb meer dan 10.000Wp (wattpiek)
aan zonnepanelen, wat verandert er dan?
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10. Dien ik bij de Inkomstenbelasting (IB) aangifte
rekening te houden met de zonnepanelen?
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11. Ik heb post ontvangen van de Belastingdienst,
moet ik daar iets mee doen?
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 2. Hoe verloopt de btw-teruggave als de aanvraag na
1
15 november wordt ingediend?

9

 3. Kan ik de btw ook nog terugkrijgen nadat het jaar
1
is afgelopen waarin de panelen zijn gekocht?
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Introductie btw-teruggave service
Iedereen die zonnepanelen heeft aangeschaft kan de btw over de gehele
zonnepanelenfactuur terugvorderen. Sinds 1 januari 2020 is de regelgeving
wat ingewikkelder geworden met veel uitzonderingen. Als er niet goed wordt
opgelet kan het fout gaan waardoor het extra belangrijk is om vroegtijdig uw
situatie in kaart te brengen. Als erkend consulent (nr: 679161) heeft Nationale
Belasting Adviseurs zich hierin gespecialiseerd waardoor we u hier volledig in
kunnen ontzorgen!
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Gedurende het traject houden we u continu op de hoogte. Voor nu hopen we
u middels deze brochure te informeren over hetgeen u kunt verwachten!

Achtergrond
Informatie

Kleineondernemersregeling

Een Nederlandse particulier die
zonnepanelen heeft laten installeren wordt gezien als ondernemer.
Het leveren van energie aan het net
wordt, sinds het Fuchs arrest van
20 juni 2013, gezien als een economische activiteit. Hierdoor wordt
de particulier die de zonnepanelen
heeft aangeschaft btw-plichtig. Dit
betekent ook dat de btw kan worden
teruggevorderd. Er moet echter ook
btw betaald worden over de stroom
die u opwekt.

Nadat we u hebben aangemeld als
ondernemer vragen we vanaf het volgende kalenderjaar, vrijstelling aan
van btw (waardoor u geen btw-aangiften meer hoeft te doen). Dit kan door
aanspraak te maken op de “kleineondernemersregeling”, oftewel de KOR.
Deze regeling kan worden toegepast
omdat uw ‘zonnepanelenonderneming’ minder dan € 20.000,- omzet
draait per jaar. Zie vraag 1 op pagina
5 voor meer informatie over de Kleineondernemersregeling (KOR).

“Al bínnen 1 werkdag starten we uw traject op,
uiteraard nadat we uw gegevens op juistheid
hebben gecontroleerd.”

Voorwaarden en uitzonderingen:
U bent géén ondernemer voor de btw (het kan wél bij: B.V., VOF en/of Maatschap;
De tenaamstelling van het energiecontract moet, op of vóór de datum van de
factuur, overeenkomen met die van de zonnepanelenfactuur;
U heeft géén zakelijk energiecontract (geen bedrijfsnaam op de poststukken);
Aanmelding geschiedt uiterlijk op 1 mei volgend op het jaar van aanschaf;
Het factuurbedrag incl. btw is niet hoger dan €14.404,(zie ook vraag 6, meest gestelde vragen).
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Wat kunt u verwachten
Wat wij voor u doen:
Treden namens u in contact met de Belastingdienst om de btw-teruggave te verzorgen;
Registreren u als ondernemer en voeren namens u alle communicatie met de Belastingdienst;
085 - 130 44 56

Dienen namens u alle BTW aangiften in, ook eventuele nul-aangiften;

info@nba-zonnepanelen.nl

Melden u aan voor de KOR zodat u wordt vrijgesteld van btw en u de
opvolgende jaren geen aangiften btw meer hoeft te doen;

www.nba-zonnepanelen.nl
kvk: 74661701

We houden u gedurende het gehele traject op de hoogte via de
e-mail en via ons online portaal heeft u altijd inzage in de status van
uw traject;

Hoeveel BTW u terugkrijgt
U kunt bijna het gehele btw-bedrag,
vermeld op uw zonnepanelenfactuur,
terugkrijgen. Echter moet over de opgewekte energie, btw betaald worden.
Dit wordt ook wel het forfait genoemd,
en is een fractie van het terug te vorderen btw-bedrag. Dit forfait-bedrag wordt
vastgesteld aan de hand van het (Wp)
vermogen van uw pv-installatie.

Indien u op of na 15 november van het
jaar waarin u zonnepanelen plaatst u
aanmeld voor de btw-teruggave service wijkt uw situatie af, zie vraag 5 en
12 op pagina 9.

Stel dat u 10 panelen van 300Wp
heeft, dan is het Wp vermogen van
uw installatie 3.000 Wp. Voor iedere
1.000Wp staat een forfait-bedrag van
€ 20,-. Dit wordt naar boven afgerond.
Stel dat een installatie 3600 Wp per jaar
opwekt, dan is het forfaitbedrag €80,-.
Zie ook de tabel hiernaast.

Geïntegreerde
Systemen met meer
zonnepanelen (in-dak) dan 10.000 wattpiek
In het geval dat uw zonnepanelen
uw dakbedekkingen vangen spreken
we van een zogenaam geïntegreerd
(of in-dak) zonnepanelensysteem. In
dat geval kan er 1/3 deel van het btwbedrag worden teruggevorderd minus
het forfait-bedrag. Dit komt doordat de
geïntegreerde zonnepanelen tevens de
functie hebben van dakbedekking. Het
forfaitbedrag dat door de Belastingdienst
wordt ingehouden wijkt iets af van de
forfaitbedragen bij een op-dak systeem.
Elke 1.000 wattpiek resulteert hier
namelijk in een afdracht van € 10,- .

Indien uw systeem een vermogen
heeft van meer dan 10.000Wp kan er
geen gebruik worden gemaakt van het
forfait. In plaats daarvan moet worden
berekend hoeveel stroom werkelijk
is teruggeleverd aan het net, maar
ook hoeveel zonnestroom uzelf heeft
verbruikt. De Belastingdienst ziet dit
namelijk als privégebruik van zakelijke
middelen, en daar dient ook btw over
betaald te worden. Deze manier van
berekenen is vaak voordeliger dan het
forfait-bedrag (zie ook vraag 9, meest
gestelde vragen).
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Wanneer ontvangt u het btw-bedrag?
In de meeste gevallen ontvangt u binnen 4 tot 6 maanden het btw-bedrag op uw
rekening. Dit hangt wel af van het moment wanneer u de zonnepanelen koopt en
de drukte bij de Belastingdienst. In grote lijnen ziet het traject er als volgt uit:

Informatie ontvangen

Zodra we uw gegevens hebben ontvangen controleren
we die op juistheid.

Registratie verstuurd

Vervolgens sturen we verzoek om u te registeren als
zonnepaneelhouder. Binnen 6 weken reageert de Belastingdienst hierop.

Btw-plicht bevestigd

Als uw btw-plicht is bevestigd dienen we de aangifte in,
tenzij het kwartaal nog niet is afgelopen. Hieronder ziet u
overzicht van de kwartalen.

Aangifte gedaan

Als de aangifte is gedaan neemt de Belastingdienst
meestal 8 tot 12 weken de tijd om de aangifte te beoordelen.

Btw-bedrag toegekend

Uiteindelijk volgt er een zogeheten beschikking. Daarin
staat dat u het geld krijg waarna u binnen 3 weken het
btw-bedrag ontvangt.
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Moment van aangifte
01-01-2021

31-03-2021

01-04-2021

30-06-2021

01-07-2021

30-09-2021

01-10-2021

31-12-2021

Belangrijk: Tijdens het traject ontvangt u meerdere poststukken!
De ontvangen poststukken hoeft u niet aan ons door te sturen. U hoeft ze
enkel te bewaren. Zelfs als u expliciet in de brief wordt verzocht de post naar ons
door te sturen, vragen we u dit niet te doen. U ontvangt onder andere de volgende
post:
Een gebruikersnaam en een wachtwoord vanLorem
uw mijn-belastingdienst
account;
Ipsum
Een brief getiteld: “Uw btw identificatie-nummer”;
Een brief getiteld: “Uw deelname aan de kleindeondernemersregeling(KOR)”.
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Doorgeven van uw bankrekeningnummer
Om uw privacy te beschermen verzoekt de Belastingdienst dat u zelf uw
bankrekeningnummer doorgeeft. Ondanks dat de kans groot is dat uw rekeningnummer al bekend is bij de Belastingdienst voor andere zaken zoals
toeslagen, moet dit alsnog worden doorgegeven voor de zonnepanelen.
Gelukkig is dit met uw DigiD zo geregeld (2 minuten).
Om het voor u zo makkelijk mogelijk te maken hebben wij een stappenplan
en een instructiefilmpje gemaakt, welke wij u toe sturen zodra dit relevant is.
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Instructievideo:
https://nba-zonnepanelen.nl/instructievideo-rekeningnummer-koppelen
Het doorgeven van uw rekeningnummer kan pas in de tweede fase van
het traject, nadat u bent geregistreerd als zonnepanelenhouder. Wij
geven u tijdens het traject een seintje zodra het zover is. Indien u nog
geen DigiD account heeft of als u hulp wenst bij het koppelen van het
bankrekeningnummer kunt u het ons tijdens het traject laten weten door te
reageren op onze e-mail.

Privacy (AVG)
Nationale Belasting Adviseurs is erkend belastingconsulent. Ons consulentennummer is 679161. We verwerken uw persoonsgegevens digitaal
en nemen uw privacy uiterst serieus. U kunt onze privacyverklaring hier
inzien: https://www.nba-zonnepanelen.nl/privacyverklaring

Bewaarplicht
Ondernemers zijn verplicht om de boekhouding tenminste 7 jaar te bewaren. In uw geval wordt u aangemerkt als ondernemer maar omdat de aard
van de onderneming slechts beperkt is tot het verkopen van zonnestroom
hoeft u alleen uw zonnepanelenfactuur en uw energienota’s te bewaren
gedurende deze 7 jaar.

Algemene voorwaarden
Middels de onderstaande pagina komt u bij onze algemene voorwaarden.
We hebben ons best gedaan om de juridische taal zo veel mogelijk
achterwegen te laten. De essentie van onze dienst leest u in deze brochure.
Algemene voorwaarden:
https://www.nba-zonnepanelen.nl/algemene-voorwaarden
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Meest gestelde vragen
In dit hoofdstuk staan we uitgebreid stil bij enkele belangrijke en veel voorkomende vragen. Heeft u naar aanleiding van de informatie die u hieronder leest toch nog vragen, neem gerust contact met ons op!

1. Wat houdt de nieuwe kleineondernemersregeling (KOR) in per 1 januari
2020?
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De kleineondernemersregeling (KOR) is een vrijstelling voor de btw waar
u gebruik van kunt maken als u niet meer dan € 20.000 omzet in 1 kalenderjaar hebt. De KOR is er voor natuurlijke personen (eenmanszaken),
combinaties van natuurlijke personen (bv. een vof) en voor rechtspersonen
(bv. stichtingen, verenigingen en bv’s).

Omdat uw “zonnepanelenonderneming”, waarmee u opgewekte stroom
verkoopt aan uw energieleverancier, minder omzet maakt dan € 20.000,kunt u hier aanspraak op maken. Dit is gunstig omdat u daarmee voorkomt
dat u in de jaren na aanschaf (en aanmelding als ondernemer) ook btw
moet afdragen over de opgewekte stroom. De KOR gaat in vanaf het eerstvolgende kalenderjaar (volgend op het jaar waarin de zonnepanelen zijn
geïnstalleerd) en duurt tenminste 3 jaar. Zolang als u in de KOR zit kunt u
geen btw aftrekken over inkopen en mag ook geen btw in rekening worden
gebracht. Ook kunt u hierdoor niet nogmaals btw terugvorderen over een
eventuele tweede set zonnepanelen (zie ook vraag 5 hieronder).

2. Het energiecontract staat niet op dezelfde naam als de zonnepanelenfactuur, maakt dit uit?
Ja, het is een voorwaarde dat de tenaamstelling van het energiecontract
overeenkomst met die van de zonnepanelenfactuur. Bovendien moet dit het
geval zijn op het moment dat de zonnepanelenfactuur wordt opgesteld (belangrijk!). Verder moet het gaan om een particulier energiecontract. Indien
de tenaamstelling van het energiecontract moet worden aangepast is het
dus van groot belang dat dit gebeurt voordat de zonnepanelenfactuur wordt
uitgebracht! Het aanpassen hiervan klinkt spannend, maar een belletje naar
uw energieleverancier volstaat normaliter.

3. Ik ben reeds ondernemer, maakt dit uit?
Eenmanszaak (1): omzetbelastingplichtig
Indien u een eenmanszaak heeft en aangifte doet van uw omzetbelasting
is het niet gunstig om de btw terug te vorderen. Dit zou namelijk betekenen
dat u ieder jaar (verplicht) btw moet afdragen over de opgewekte stroom.
Het voordeel van de btw-teruggave weegt hier dan niet meer tegenop.
Oplossing: Gelukkig is er in de meeste gevallen een oplossing, namelijk
door de btw terug te vorderen op andermans naam. Uiteraard
dient deze persoon te voldoen aan de voorwaarden. Let er
op dat de tenaamstelling van het energiecontract tijdig(!) overeenkomt met die van de zonnepanelenfactuur. Het kan dus
zo zijn dat het energiecontract en/of de zonnepanelenfactuur
moet worden aangepast.
Eenmanszaak (2): zowel u als uw partner heeft een eenmanszaak
Indien u én uw partner een eenmanszaak hebben en er geen andere persoon is op wiens naam de btw kan worden teruggevorderd kunnen wij u
helaas niet verder helpen. Degene op wiens naam het energiecontract staat
dient de zonnepanelenfactuur in zijn boekhouding op te nemen.
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Vrijgestelde prestaties
(Bijv. een huisarts of fysio maar ook verhuur van een woning in box 3)
Indien u een eenmanszaak heeft maar prestaties verricht die zijn vrijgesteld
van btw (bijvoorbeeld als zelfstandige in de zorg) dan kunt u wél de btw
terugkrijgen. Wat wel belangrijk is, is dat u de werkzaamheden van uw bedrijf niet hoofdzakelijk vanuit de locatie uitvoert waar de zonnepanelen zijn
geplaatst. Als u dat wel doet kunt u in de regel slechts 1/3e deel van de btw
terugvorderen.
B.V., VOF en/of Maatschap
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In het geval u een B.V. heeft of deelneemt aan een VOF en/of Maatschap
dan kunt u gewoon de btw-teruggave terugvorderen. U kunt dan namelijk
op persoonlijke titel worden aangemerkt als ondernemer voor de btw, naast
uw andere onderneming(en). Wel is het belangrijk dat het energiecontract
niet op een bedrijfsnaam staat (zie ook vraag 2).
Inkomsten uit de verhuur van een (vakantie-) woning
Als u inkomsten genereert als verhuurder van een woning dan wordt u door
de Belastingdienst gezien als ondernemer en is het niet gunstig om op uw
naam de btw terug te vorderen (zie boven). Gelukkig kan ook in deze situatie soms gebruik worden gemaakt van de eerder genoemde oplossing.

4. Ik overweeg op korte termijn te gaan ondernemen, kan dat zonder gevolgen?
Indien u op korte termijn van plan bent om op persoonlijke titel een onderneming te starten is het belangrijk om stil te staan bij de volgende aandachtspunten:
A. Zodra u start met uw onderneming en (weer) btw-plichtig bent wordt u
geacht om ook weer te starten met het afdragen van btw over de opgewekte stroom.
B. Indien u minder dan € 20.000,- omzet draait met uw nieuwe onderneming dan kunt u de KOR niet opheffen. Dit betekent in de praktijk dat u
geen btw kunt
aftrekken van uw inkoopfacturen maar ook geen btw
hoeft af te dragen zolang als de KOR nog geldt (tenminste 3 jaar).

5. Kan ik over een tweede set zonnepanelen nogmaals btw terugvorderen?
Dat is afhankelijk van de situatie. In de regel kan dit niet omdat u tenminste
3 jaar in de KOR zit en gedurende deze periode niet opnieuw, op uw naam,
btw kunt terugvorderen. Na het 3e jaar kunt u zich weer afmelden waarna
u weer btw kunt terugvorderen. Maar ook dan geldt dat u in jaar 4 t/m 6
jaarlijks btw moet afdragen. Als u voor 2020 btw heeft teruggevorderd over
een eerder aangeschafte set zonnepanelen bent u door de Belastingdienst
automatisch aangemeld voor de KOR per 1 januari 2020.
Oplossing: het makkelijkst is om de btw over een tweede set zonnepanelen terug te vorderen op naam van uw partner, mits hij/zij
voldoet aan de genoemde voorwaarden (inclusief juiste tenaamstelling energiecontract op het moment dat de factuur
Hieronder lichten we enkele situaties toe die onder het scenario van een
tweede set vallen:
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 hieronder). 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).
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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 ook vraag 2), omdat de facturen van de eerste- en
tweede set bij elkaar worden opgeteld.
Heeft u al zonnepanelen gekocht en wilt u dat nu op een nieuwe woning?
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Ook dan is het makkelijker 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 (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. Gezien de verwerkingstijd is het belangrijk dat u hier dus tijdig(!) bij
bent.

6. Wat gebeurd er als mijn factuur hoger is dan het drempelbedrag
van €14.404,-?
Sinds 2020 heeft het Ministerie van Financiën de Nederlandse regels voor kleine ondernemers gelijk getrokken met de rest van Europa. Sinds de aanpassing
van de KOR, per 2020, is er ook een drempelbedrag opgeworpen waardoor,
na overschrijding, aanzienlijk minder btw-voordeel kan worden verkregen. De
drempel wordt overschreden vanaf € 2500,- aan btw op de zonnepanelenfactuur. Dit is het geval als het totaalbedrag op de zonnepanelenfactuur hoger
uitvalt dan € 14.404,- inclusief btw. In deze situatie zou u in de 4 jaar, die volgen
op het jaar van aanschaf, 20% van het totale btw-bedrag moeten afdragen. Dit
is uiteraard niet wenselijk.
Normaal gesproken (bij factuurbedragen onder het drempelbedrag) vragen we
namens u de btw terug en wordt door de Belastingdienst het eerder benoemde forfait ingehouden op het bedrag dat u ontvangt. Vervolgens melden we u
weer af als ondernemer voor de zonnepanelen per eerstvolgende kalenderjaar
waardoor u wordt vrijgesteld van verdere administratieve verplichtingen zoals
het doen van aangiften omzetbelasting. Maar als het bedrag op uw zonnepanelenfactuur hoger is dan € 14.404,- inclusief btw is het juist niet verstandig om
u af te melden als ondernemer.
Ten opzichte van de genoemde afdracht van 20% is het namelijk zo dat u aanzienlijk minder btw hoeft af te dragen (en dus meer overhoudt) als uw onderneming actief blijft gedurende de 4 jaar na aanschaf. In dit geval wordt de afdracht
bepaald aan de hand van de eindnota van uw energieleverancier wat per jaar
nagenoeg overeenkomt met € 20,- per 1.000Wp aan geïnstalleerd vermogen.
Wel zal er tijdens deze periode administratie gevoerd moeten worden waaronder ook het indienen van aangiften omzetbelasting. Dit kunt u zelf verzorgen
maar desgewenst verzorgen wij dit voor € 50,- per jaar. Daarnaast zullen wij
ieder jaar aan de hand van uw eindnota berekenen hoeveel stroom u heeft
opgewekt en terug geleverd om te bepalen hoeveel btw exact moet worden
afgedragen. Na deze periode van 5 jaar kan u worden vrijgesteld van btw-aangifteplicht.
Indien een zonnepaneleninstallatie onder het drempelbedrag blijft kan het traject binnen één jaar worden afgerond zonder bijkomende kosten en administratie. Wat betreft de btw-teruggave is het dus verstandig om in gesprek te gaan
met uw leverancier als de offerte uitkomt boven € 14.404,- inclusief btw.
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7. Kan de btw worden teruggevorderd door een Stichting, VvE,
Instelling en/of Vereniging?
Sinds 1 januari 2020 kunnen Stichtingen, Instellingen en Verenigingen (van
Eigenaren) aanspraak maken op de KOR. Hoeveel btw kan worden teruggevorderd is echter afhankelijk van de hoeveelheid aan opgewekte stroom voor
eigen verbruik, over dat deel kan namelijk geen btw worden teruggevorderd.
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Voorbeeld: er wordt 1/3e deel van de opgewekte stroom gebruikt voor eigen
verbruik dan kan over het restant, in dit voorbeeld verhoudingsgewijs 2/3e van
de btw over de zonnepanelenfactuur worden teruggevorderd.
Let op: de Belastingdienst is nog niet gewend aan deze werkwijze. De praktijk heeft ons geleerd dat het traject voor een Stichting of Vereniging aanzienlijk langer duurt dan bij andere zonnepaneelhouders. Het traject kan tot wel 9
maanden duren. Daarnaast wijkt ons tarief af gezien de complexiteit. Het tarief
bepalen we per situatie.

8. Kan ik mij nog aanmelden als ik te laat ben (later dan 1 mei in het
nieuwe jaar)
Ja, 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.
Wat 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.

9. Ik heb meer dan 10.000Wp (wattpiek) aan zonnepanelen, wat
verandert er dan?
In deze situatie wordt geen gebruik gemaakt van het forfait maar moet worden
berekend hoeveel stroom werkelijk is teruggeleverd aan het net. Maar ook hoeveel stroom u zelf heeft verbruikt. De Belastingdienst ziet dit deel als privégebruik van zakelijke middelen, en daar dient ook btw over te worden afgedragen.
In overleg met de Belastingdienst hebben we afgesproken dat er bij de eerste
aangifte geen btw in mindering wordt gebracht. Aan het eind van het kalenderjaar, vindt dan aan de hand van uw eindnota een verrekening plaats middels
een aangifte waarin de werkelijke hoeveelheid opgewekte stroom is opgenomen. Dit betekent dat er aan het eind van het jaar een klein bedrag door u moet
worden afgedragen aan de Belastingdienst.
Deze rekenmethode werkt gelukkig in uw voordeel want hij is doorgaans voordeliger dan wanneer u minder dan 10.000Wp aan zonnepanelen heeft en het
forfaitbedrag had moeten toepassen.

10. Dien ik bij de Inkomstenbelasting (IB) aangifte rekening te houden met de zonnepanelen?
Nee, u hoeft geen rekening te houden met de zonnepanelen bij het doen van
uw inkomstenbelastingaangifte.

11. Ik heb post ontvangen van de Belastingdienst, moet ik daar iets
mee doen?
Bewaar de post goed! We vragen u expliciet de post niet aan ons door te sturen. Ook al staat er in de brief dat u dit wel moet doen.
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12. Hoe verloopt de btw-teruggave als de aanvraag na 15 november
wordt ingediend?

085 - 130 44 56
info@nba-zonnepanelen.nl
www.nba-zonnepanelen.nl
kvk: 74661701

Bij het terugvragen van uw btw over zonnepanelen draagt u forfait af. Dit is een
jaarlijkese btw-afdracht over de opwekking van zonnestroom.
Om ervoor te zorgen dat u niet elk jaar btw moet afdragen over de stroom die
u opwekt vragen wij voor u vrijstelling van ob-aangifteplicht aan (middels de
KOR). Omdat u zich na 15 november heeft aangemeld, kan deze vrijstelling
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:
De 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.
Rekenvoorbeeld:
Stel u heeft 12 panelen van elk 300 Wattpiek (Wp). In totaal dus 3600 Wp. Dit
wordt naar boven afgerond. Dus 4000 Wp. Dit staat gelijk aan een afdracht van
80 euro voor een volledig kalenderjaar.
Heeft u zonnepanelen gekocht op 1 juli 2020 en meldt u zich aan op 31 december 2020 dan geldt voor u het volgende:
Over de periode van 1 juli tot en met 31 december dient u forfait af te dragen,
over het resterend aantal dagen van dat kalenderjaar. In dit geval betekent dit
dat u over de helft van het jaar btw verschuldigd bent. We kunnen dus de helft
nemen van de eerdergenoemde 80 euro forfait. Er wordt over 2020 dus 40
euro forfait in mindering gebracht op het door u terug te krijgen btw-bedrag.
Vervolgens bent u ook over 2021 forfait verschuldigd. U bent over dit kalenderjaar opnieuw forfait verschuldig doordat u niet op tijd aangemeld kon worden
voor de KOR (dit zorgt ervoor dat u vrijgesteld wordt voor ob-aangifteplicht).
Dit komt doordat de Belastingdienst de aanvraag voor de KOR vier weken van
tevoren wilt ontvangen, maar er ook nog, na indienen van de aanvraag, een
verwerkingstijd is van 10 werkdagen. Dit betekent dat voor u de KOR pas kan
ingaan per 01-01-2022. U bent dus over het gehele jaar 2021 €80 forfait verschuldigd. Wij doen voor u aangifte na afloop van het eerste kwartaal 2021, dit
zal in april zijn. U krijgt van ons vervolgens een betaalverzoek om het verschuldigde bedrag van €80 over te maken naar de bankrekening van de Belastingdienst. (let op: de bedragen in deze tekst behoren tot het rekenvoorbeeld, u
kunt dus een betaalverzoek ontvangen met een ander bedrag)
Het is uw eigen verantwoordelijkheid om op tijd de betaling te doen. Wij zullen
u hieraan herinneren d.m.v. e-mails. Indien u niet op tijd betaald riskeert u een
boete van de Belastingdienst.

13. Kan ik de btw ook nog terugkrijgen nadat het kalenderjaar
waarin de zonnepanelen zijn geplaatst is afgelopen?
Ja, 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.
Wat 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.
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