Belastingen en zonnepanelen
Komt u in aanmerking voor btw-teruggave?

Online brochure

Duurzaamheid is een zeer actueel thema. Daarmee ook het plaatsen of bijplaatsen van
zonnepanelen.
Wat zijn de gevolgen voor de omzetbelasting als u zonnepanelen gaat plaatsen, repareren
of bijplaatsen.
Een vooruitblik:
Ik heb niet eerder
zonnepanelen
geplaatst

Ik heb al eerder
zonnepanelen
geplaatst (en btw
terug ontvangen)

Ik plaats na
1-1-2020 zonnepanelen (en ontvang
btw terug)

Ik heb al eerder
zonnepanelen
geplaatst (maar
geen btw terug
ontvangen)

Ik heb van de
Belastingdienst btw
terug gekregen voor
zonnepanelen:

Wat gebeurt er als u
zonnepanelen wilt
bijplaatsen:

vóór 1-1-2020

ná 1-1-2020

Ik heb niet eerder zonnepanelen geplaatst
Ik ben niet ingeschreven bij de
KvK als ondernemer en ik ben
dat ook niet van plan

Aanmeldformulier zonnepaneelhouders gebruiken: u ontvangt
btw terug via een eenmalige
btw-aangifte en neemt per 1-1-2021
deel aan de KOR*

Ik ben geen ondernemer, maar ik
ben van plan me binnen drie jaar
in te schrijven bij de KvK

Optie 1
Via aanmeldformulier zonnepaneelhouders aanmelden voor de kor. U
ontvangt btw terug via een eenmalige btw-aangifte waarna u drie jaar
geen mogelijkheid van btw-aftrek
hebt. U neemt het volgende
kalenderjaar deel aan de KOR*.

Optie 2
Via aanmeldformulier zonnepaneelhouders kiezen voor “reguliere
aangifte doen” (het niet toepassen
van de KOR). U gaat per kwartaal
btw-aangifte doen en kunt de btw
van de zonnepanelen daarop
aangeven.
Ik ben ondernemer en
ik doe periodiek aangifte

* kleineondernemersregeling

Via de periodieke aangifte btw
teruggave vragen

Ik heb al eerder zonnepanelen geplaatst
(en btw terug ontvangen)
Ik heb van de Belastingdienst btw terug gekregen voor zonnepanelen: vóór 1-1-2020
Ik wil zonnepanelen bijplaatsen,
onderhouden en/of repareren:

tot 31-12-2019

Ik wil zonnepanelen bijplaatsen,
onderhouden en/of repareren:

vanaf 1-1-2020

en ik doe periodiek aangifte van
btw
Ik wil zonnepanelen bijplaatsen,
onderhouden en/of repareren:

vanaf 1-1-2020

en ik doe geen periodieke
aangifte van btw

Huidige werkwijze hanteren
(ga naar de website), u neemt
reeds deel aan de KOR

Via de periodieke aangifte btw
teruggave

Optie 1: Afmelden voor de KOR
Meld u vier weken voor het kwartaal af voor de KOR. Na berichtgeving hierover van de belastingdienst
kunt u overgaan tot de aanschaf en
btw terugvragen.
Gevolgen zijn:
• hierna mag u drie jaar geen
gebruik maken van de KOR
• drie jaar ieder kwartaal
aangifteplicht btw
• forfait in rekening brengen
DUS: voor kleine investeringen
meestal financieel minder interessant omdat u het forfait moet
opnemen in uw aangifte. (kijk op
belastingdienst.nl/kor voor
toelichting)
Optie 2: Niet afmelden voor de
KOR
U hoeft geen aangifte btw te doen
Gevolgen zijn:
Geen btw-teruggave

Hoe gaat het in de toekomst? Een vooruitblik:

Ik plaats na 1-1-2020 zonnepanelen (en wil daarover btw
terugontvangen
Wat gebeurt er als u daarna zonnepanelen wilt bijplaatsen?
Ik krijg van de Belastingdienst btw terug voor zonnepanelen:

Ik doe periodiek btw-aangifte

ná 1-1-2020
Via de btw-teruggave in periodieke
aangifte

Ik doe geen periodieke btwaangifte i.v.m. deelname aan de
KOR
en bijplaatsen in het kalenderjaar van aanschaf

Vraag een incidentele aangifte aan
(btw terug!)

Ik doe geen periodieke
btw-aangifte
en bijplaatsen na het kalenderjaar van aanschaf

Geen btw-teruggave. U neemt
reeds deel aan de KOR.

De btw-teruggave voor zonnepanelen wordt meestal
verminderd met een bedrag (forfait) afhankelijk van het
vermogen van uw zonnepanelen.
Kijk voor meer informatie op www.belastingdienst.nl
Deze brochure beschrijft de hoofdlijn en daarom kunnen er
geen rechten aan worden ontleend.
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