
ZONNEPANELEN 
OP UW WONING? 
U KUNT DE BTW 
TERUG VRAGEN!

Heeft u zonnepanelen laten 
plaatsen of bent u dit van plan? 
Dan kunt u mogelijk de btw terug 
krijgen die er moet worden 
betaald voor de aanschaf, plaat-
sing en eventueel onderhoud van 
de zonnepanelen. Met zonne-
panelen kunt u zelf op een duur-
zame manier energie opwekken 
en dit wordt sinds juni 2013 
gezien als een economische 
activiteit. Particulieren die de door 
hun zonnepanelen opgewekte 
energie tegen een vergoeding aan 
het openbare net leveren, worden 
hierdoor volgens de Europese 
regels gezien als btw-
ondernemers. Mocht u in aanmer-
king komen voor deze regeling, 
wat af hangt van de overeenkomst 
die u met uw energieleverancier 
heeft getroffen, kunt u hier zeker 
een fiscaal voordeel uithalen.

Het is tijd voor...
Btw teruggave

Het is aan de Belastingdienst om 
te beoordelen of u btw plichtig 
bent. Krijgt u een btw-nummer, 
dan kunt u gebruik maken van de 
voordelen. 

Naast de btw-teruggave voor de 
zonnepanelen, bent u verplicht om 
jaarlijks btw aangifte te doen. U 
hoeft hiervoor alleen de jaar-
rekening van uw energie-
leverancier te bewaren. In bijna 
alle gevallen hoeft u geen btw te 
betalen. U valt hoogstwaarschijnlijk 
in de kleine ondernemingsregeling 
en op grond daarvan hoeft u de 
btw niet af te dragen. Als u voor 
de teruggaaf van de btw in 
aanmerking wilt komen, is het van 
belang om op zo’n kort mogelijke 
termijn actie te ondernemen. 

Kortom, afhankelijk van wat u 
overeen bent gekomen met uw 
energieleverancier, bent u btw-
ondernemer en heeft u recht op 
btw-teruggaaf. 

Een lastige materie die dus wat 
aandacht vereist. AHEAD helpt u 
graag om hierin een juiste beslis-
sing te nemen. Wij kijken naar de 
mogelijkheden en de voordelen 
die er voor u te behalen zijn en 
kunnen ervoor zorgen dat u de 
btw terug ontvangt. Zodat u 
optimaal gebruik kunt maken van 
de voordelen die u als eigenaar 
van zonnepanelen heeft. 

Het is tijd voor...
Geen gedoe!

Het is tijd voor...
Fiscaal voordeel

Voorstraat 70     info@ahead.nl        T 085 - 27 33 200 
9291 CL Kollum     www.ahead.nl        F 085 - 27 33 201

Neem gerust contact met ons op, 
dan kunnen we de mogelijkheden 
bespreken. Voor een afspraak kunt 
u bellen naar 085 27 33 200 of 
mailen naar info@ahead.nl.



Wij houden ú scherp!

• Accountants • Belastingadviseurs • Controllers 
• Personeel & salaris • Interim professionals

Bel 085 27 33 200 of kom even langs 
voor een vrijblijvende kennismaking

Voor particulieren

 

Voor ZZP’ers en freelancers

Voor ondernemers

Met veel persoonlijke aandacht en aantrekkelijke tarieven.
Onderstaand een greep uit wat wij voor u kunnen betekenen:

AHEAD... DE
ACCOUNTANT
VOOR ZZP’ER, 
ONDERNEMER 
EN PARTICULIER

Kollum Voorstraat 70, 9291 CL  |    T 085 - 27 33 200   |    E info@ahead.nl


