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BTW op zonnepanelen vervalt 

Nadat de Europese ministers voor Economische Zaken en Financiën in december vorig jaar al een akkoord bereik
ten over het schrappen van de BTW op zonnepanelen, volgt het kabinet eindelijk met een wetsvoorstel , waardoor 
de belasting op zonnepanelen verdwijnt. De maatregel gaat in vanaf 1 januari 2023.

BTW op zonnepanelen terugvragen
Op dit moment kan een consument die zonnepanelen koopt de BTW op de aanschaf én installatie van zonne
panelen terugvragen bij de Belastingdienst. Dit levert een hoop administratieve rompslomp op en een groot deel 
van deze consumenten weten de weg naar de Belastingdienst niet eens te vinden. De BTW op zonnepanelen is op 
dit moment 21 procent. 

Verplichting aangifte belasting
Na het terugvragen van de BTW bij de Belastingdienst is de zonnepaneleneigenaar verplicht jaarlijks aangifte 
te doen. Om vrijstelling van deze aangifte te krijgen heeft een groeiende groep zich ook gemeld voor de Kleine 
 Ondernemers Regeling (KOR). Zij hoeven dan 3 jaar lang geen aangifte te doen, maar kunnen de BTW op nieuwe 
zonnepanelen binnen die periode ook niet terugvragen.

Wij hebben een samenwerking met De Centrale BTW teruggave om voor u de teruggave te regelen. Deze dienst
verlening zit standaard in onze prijsopgave.

Nultarief voor zonnepanelen
Dat moet en kan anders dachten de Europese ministers al jaren geleden, maar een definitief akkoord bleef uit. Eind 
vorig jaar werd dan eindelijk de knoop doorgehakt, waarmee Europese landen nu de mogelijkheid hebben om een 
nultarief voor zonnepanelen in te voeren. Concreet betekent dit dat Nederland een verlaagd BTW tarief van 5 tot 
0 procent BTW kan invoeren en dat gaat het kabinet dus doen. Vanaf 1 januari 2023 betalen consumenten geen 
 belasting meer op de aankoop en installatie van zonnepanelen.

Nog eventjes geduld..
Goed nieuws dus voor consumenten die voor het eerst zonnepanelen kopen. Maar ook consumenten die gaan uit
breiden profiteren van de nieuwe spelregels. Het wetsvoorstel moet nog wel goedgekeurd worden en is ook onder 
voorbehoud van budgettaire haalbaarheid, de uitkomsten van de huidige consultatie en een uitvoeringstoets.  
Na een jaar wordt de wetswijziging geëvalueerd.


