
 
BTW terugvragen over de aanschaf van de zonnepanelen – als ondernemer 

U heeft besloten om zonnepanelen aan te schaffen. Een slimme keuze! 

Met de aanschaf van de zonnepanelen gaat u geld besparen en helpt u het milieu. En gelukkig is het mogelijk 

om de investering in de panelen te verkleinen door de BTW over het aankoopbedrag terug te vragen bij de 

Belastingdienst. 

 

Indien u als zelfstandige werkt, zitten hier echter wat haken en ogen aan… 

 

Wanneer wordt U in deze als ondernemer gezien?  

Eigenlijk altijd wanneer u als zelfstandige werkt. Dus ook als u vrijgesteld bent voor de btw of wanneer u geen 

btw-aangiftes hoeft te doe. U wordt echter niet als ondernemer gezien indien uw onderneming  een 

rechtspersoon bevat. Bijvoorbeeld bij een B.V. 

Heel simpel gezegd: indien uw zakelijke belasting-identificatienummer  uw BSN nummer bevat. 

Bijvoorbeeld 1234.56.789.B.01 of 1234.56.789.L.01 en uw BSN nummer is 1246.56.789. 

Forfait 

Wanneer u als ondernemer de btw over de zonnepanelen terug wilt vragen mag je nooit gebruik maken van de 

forfait. Je moet dan altijd zelf de btw berekenen over de daadwerkelijk geproduceerde stroom door de 

zonnepanelen.  

Over de vergoeding die u van uw energiemaatschappij ontvangt, moet u btw betalen. Deze vult U in in rubriek 

1a op de btw-aangifte. 

Over de stroom welke u privé gebruikt moet u ook btw betalen. Deze vult u in in rubriek 1d op de btw-aangifte. 

Privé- of zakelijk gebruik 

Indien u zakelijk belast wordt voor de btw kunt U de btw voor de zonnepanelen volledig aftrekken. U vult dan 

het volledige btw bedrag in in de btw aangifte bij 5b. 

Over het zakelijk stroomgebruik hoeft u echter geen btw bij te tellen in rubriek 1d. 

 

Onderneming vrijgesteld van de omzetbelasting 

Indien u geheel of gedeelte bent vrijgesteld voor de omzetbelasting dient u een inschatting te maken van de te 

gebruiken stroom. Hoeveel wordt er privé, en hoeveel wordt er zakelijk gebruikt. 

Over het zakelijke gedeelte mag de btw niet worden afgetrokken en over het privé gedeelte wel.  

Deze schatting moet op 3 momenten in het jaar van de aanschaf van de zonnepanelen worden herzien: op 

factuurdatum, op moment van in gebruik name en aan het eind van het kalenderjaar. 

En ook de 4 opvolgende jaren moet er een herziening plaatsvinden.  

Indien u alleen vrijgestelde activiteiten verricht dan hoeft u ook nooit aangifte te doen en heeft u dus ook niet 

de mogelijkheid om aangifte te doen. De exploitatie van zonnepanelen is een belaste activiteit. Waarvoor u wél 

btw-aangifte moet gaan doen. Schrijf daarom dan een brief naar uw belastingkantoor waarin u verzoekt om 

een btw-aangifte. 

U ontvangt dan een aangifte op papier in de bus. 

 

Elk jaar btw opgeven over de geproduceerde stroom 

Helaas is het doen van de btw aangifte over de zonnepanelen bij ondernemers niet eenmalig. Elk jaar moet in 

de aangifte de btw over de geproduceerde stroom worden meegenomen. 

Dit hoeft alleen niet over het zakelijke gedeelte van de gebruikte stroom. 

En ook een onderneming welke vrijgesteld was van de omzetbelasting of ontheven is van de belastingplicht, en 

dus gewend is om geen aangiftes te hoeven doen,  moet ineens elk jaar/ kwartaal aangifte gaan doen over het 

privé gedeelte van de gebruikte stroom.  



 
Extra informatie bij btw aangifte zonnepaneelhouder bij ondernemer 
 
Zoals u wellicht heeft gelezen of gehoord is het doen van de btw aangifte na de aanschaf van zonnepanelen een 
stuk ingewikkelder wanneer de aanvrager een onderneming heeft. 
 
Hierbij wat extra informatie over het doen van de aangifte zonnepaneelhouder als ondernemer. 
 
Allereerst wordt u in deze misschien eerder als ondernemer aangemerkt als dat u zou denken. Want ook mensen 
die een beroep, zelfstandig uitoefenen welke zijn vrijgesteld van de omzetbelastingplicht worden gezien als 
ondernemers. 
De meest voorkomende beroepen zijn die in de zorg en het onderwijs. 
Hieronder vindt u een overzicht van de vrijgestelde bedrijfsactiviteiten. 

 

Vrijgestelde branches en bedrijfsactiviteiten 
- beleggingsgoud 
- collectieve belangenbehartiging 
- componisten, schrijvers, cartoonisten en journalisten 
- financiële diensten en verzekeringen 
- fondsenwervende activiteiten 
- gezondheidszorg 
   Deze vrijstelling geldt voor: 
  - medische beroepsbeoefenaren 
  - tandartsen en tandtechniciarbodiensten 
  - ambulancevervoer 
  - verzorging en verpleging in instellingen 
  - maatschappelijke ondersteuning en langdurige zorg 
  - dagbesteding, arbeidstraining of dagopvang 
  - menselijke organen, menselijk bloed en moedermelk 
- jeugd- en jongerenwerk 
- kansspelen 
- kantines 
- kinderopvang 
- levering roerende bedrijfsmiddelen 
- lezingen, excursies en rondleidingen 
- onderwijs 
- onroerende zaken 
- postdiensten 
- radio en televisie 
- samenwerkingsverbanden (koepelvrijstelling) 
- sociaal-culturele instellingen 
- sportorganisaties en sportclubs 
- uitvaartondernemers 
 
Via welk kanaal dien ik de aangifte in? 
Als ondernemer mag je je niet aanmelden als particulier bij de Belastingdienst met het formulier ‘Opgaaf 
zonnepaneelhouder’. Indien u toch dit formulier indient, wordt deze simpelweg niet in behandeling genomen.  
U moet de gegevens omtrent de zonnepanelen meenemen in uw reguliere aangifte. Indien u nooit aangifte doet, 
bijvoorbeeld omdat u bent vrijgesteld of ontheven van de omzetbelastingplicht moet u een brief schrijven naar uw 
belastingkantoor waarin u verzoekt om een btw aangifte. U ontvangt dan een aangifte formulier op papier. 
Hoe u deze invult, leg ik u uit aan de hand van een voorbeeld. 

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/btw/tarieven_en_vrijstellingen/vrijstellingen/beleggingsgoud/vrijstelling_voor_beleggingsgoud
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/btw/tarieven_en_vrijstellingen/vrijstellingen/vrijstelling_voor_collectieve_belangenbehartiging
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/btw/tarieven_en_vrijstellingen/vrijstellingen/vrijstelling_voor_componisten_schrijvers_cartoonisten_en_journalisten
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/btw/tarieven_en_vrijstellingen/vrijstellingen/financiele_diensten_en_verzekeringen/vrijstelling_voor_financiele_diensten_en_verzekeringen
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/btw/tarieven_en_vrijstellingen/vrijstellingen/fondsenwervende_activiteiten/vrijstelling_voor_fondsenwervende_activiteiten
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/btw/tarieven_en_vrijstellingen/vrijstellingen/gezondheidszorg/vrijstelling_in_de_gezondheidszorg
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/btw/tarieven_en_vrijstellingen/vrijstellingen/gezondheidszorg/medische_beroepsbeoefenaren/medische_beroepsbeoefenaren
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/btw/tarieven_en_vrijstellingen/vrijstellingen/gezondheidszorg/vrijstelling_voor_tandartsen_en_tandtechnici/vrijstelling_voor_tandartsen_en_tandtechnici
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/btw/tarieven_en_vrijstellingen/vrijstellingen/gezondheidszorg/vrijstelling_voor_tandartsen_en_tandtechnici/vrijstelling_voor_tandartsen_en_tandtechnici
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/btw/tarieven_en_vrijstellingen/vrijstellingen/gezondheidszorg/vrijstelling_voor_ambulancevervoer
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/btw/tarieven_en_vrijstellingen/vrijstellingen/gezondheidszorg/verzorging_en_verpleging_in_instellingen/vrijstelling_voor_verzorging_en_verpleging_in_instellingen
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/btw/tarieven_en_vrijstellingen/vrijstellingen/gezondheidszorg/vrijstelling_voor_maatschappelijke_ondersteuning_en_langdurige_zorg
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/btw/tarieven_en_vrijstellingen/vrijstellingen/gezondheidszorg/vrijstelling_voor_dagbesteding_arbeidstraining_of_dagopvang
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/btw/tarieven_en_vrijstellingen/vrijstellingen/gezondheidszorg/vrijstelling_voor_menselijke_organen_menselijk_bloed_en_moedermelk
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/btw/tarieven_en_vrijstellingen/vrijstellingen/vrijstelling_voor_jeugd_en_jongerenwerk
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/btw/tarieven_en_vrijstellingen/vrijstellingen/vrijstelling_voor_kansspelen
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/btw/tarieven_en_vrijstellingen/vrijstellingen/vrijstelling_voor_levering_eten_en_drinken_in_kantines_van_verenigingen_scholen_en_instellingen
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/btw/tarieven_en_vrijstellingen/vrijstellingen/vrijstelling_voor_kinderopvang
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/btw/tarieven_en_vrijstellingen/vrijstellingen/vrijstelling_voor_levering_roerende_bedrijfsmiddelen_die_binnen_het_eigen_bedrijf_gebruikt_zijn
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/btw/tarieven_en_vrijstellingen/vrijstellingen/vrijstelling_voor_lezingen_excursies_en_rondleidingen
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/btw/tarieven_en_vrijstellingen/vrijstellingen/onderwijs/vrijstelling_in_het_onderwijs
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/btw/tarieven_en_vrijstellingen/vrijstellingen/vrijstelling_onroerende_zaken
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/btw/tarieven_en_vrijstellingen/vrijstellingen/vrijstelling_voor_postdiensten
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/btw/tarieven_en_vrijstellingen/vrijstellingen/vrijstelling_voor_radio_en_televisie
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/btw/tarieven_en_vrijstellingen/vrijstellingen/vrijstelling_voor_samenwerkingsverbanden
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/btw/tarieven_en_vrijstellingen/vrijstellingen/sociaal_culturele_instellingen/vrijstelling_voor_sociaal_culturele_instellingen
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/btw/tarieven_en_vrijstellingen/vrijstellingen/sportorganisaties/vrijstelling_voor_sportorganisaties_en_sportclubs
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/btw/tarieven_en_vrijstellingen/vrijstellingen/vrijstelling_voor_uitvaartondernemers


 
Voorbeeld 
U levert 2.000 kilowattuur (kWh) terug aan uw energiemaatschappij. Daarvoor spreekt u met uw 
energiemaatschappij een vergoeding af. In dit voorbeeld gaan we uit van € 0,07 per kWh. 
 
Over de vergoeding die u van uw energiemaatschappij krijgt, moet u btw betalen.  
U berekent deze btw als volgt: 2.000 kWh x € 0,07 = € 140,-  21% van € 140,- = € 29,40 
U rondt af op hele euro’s, in uw eigen voordeel  € 29,- 
 
Met uw zonnepanelen produceert u verder 1.000 kWh die u privé gebruikt. Ook over deze stroom moet u btw 
betalen. U gaat uit van het bedrag dat u aan uw energiebedrijf moet betalen voor de door u ingekochte stroom per 
kWh. Inclusief de energiebelasting, maar exclusief de btw. Laten we in dit voorbeeld zeggen dat dat bedrag € 0,19 
is. 
 
De btw over de stroom die u privé verbruikt, berekent u als volgt: 1.000 kWh x € 0,19 = € 190,-   
21 % van € 190,- = € 39,90 
U rondt af op hele euro’s, in uw eigen voordeel  € 39,- 
 
Voor de aanschaf en installatie van de niet-geïntegreerde zonnepanelen hebt u een rekening ontvangen met 
daarop een btw-bedrag van € 1.000,-. 
U vult de aangifte als volgt in: 
 

Rubriek in btw-aangifte Bedrag waarover omzetbelasting 
wordt berekend 

Omzetbelasting 

1a Levering/diensten belast  
met hoog tarief 

€ 138 
(€ 29,- / 21) x 100 

€ 29 

1d Privégebruik € 185 
(€ 39,- / 21) x 100 

€ 39 

5a Omzetbelasting Hier vult u niets in € 68 
€ 29,- + € 39,- 

5b Voorbelasting Hier vult u niets in € 1.000 
btw-bedrag 

5c Subtotaal Hier vult u niets in -/- € 932 
€ 68,- minus € 1.000,- 

5d Kleineondernemersregeling Hier vult u niets in Hier vult u niets in 

5e Totaal Hier vult u niets in -/- € 932 (terug te vragen) 

 
 

 

 


