Zonnepanelen en de nieuwe Kleine Ondernemersregeling
in de omzetbelasting
Heeft u zonnepanelen aangeschaft, waarvoor de btw is teruggevraagd (of u gaat dat binnenkort doen)?
Onderzoek dan de gevolgen van de nieuwe kleine ondernemersregeling (KOR), als u ontheven bent van de
administratieve verplichtingen om bijvoorbeeld aangiften omzetbelasting in te dienen (of daarom wil gaan
vragen). De nieuwe KOR, die per 1 januari 2020 ingaat, kan namelijk in sommige gevallen leiden tot
terugbetalingsverplichtingen van een deel van de aanschaf-btw.
Bij de aanschaf van zonnepanelen kan btw worden teruggevraagd. Over het privégebruik bent u dan jaarlijks
btw verschuldigd. Voor een particulier is het exploiteren van zonnepanelen op de woning meestal de enige
activiteit als 'btw-ondernemer'. Daarom wordt in het jaar van aanschaf meestal ontheffing van de
administratieve verplichtingen gevraagd. De ontheffing gaat dan in vanaf het jaar na aanschaf van de
zonnepanelen. De particulier hoeft dan geen btw privégebruik meer af te dragen en hoeft de btw-aftrek ook
niet terug te betalen.
Onder de nieuwe KOR is dat mogelijk anders. U wordt dan "vrijgesteld" als u voor de KOR kiest. Kiest u
hiervoor? Dan moet u de btw op investeringen van vóór toepassing van de nieuwe KOR in delen terugbetalen.
Dit hoeft alleen niet als de jaarlijkse "herziening" niet hoger is dan € 500. Dit betekent dat als uw investering in
zonnepanelen hoger was dan ongeveer € 11.900 exclusief btw én de ingebruikname in of na 2016 plaatsvond, u
vanaf 2020 in beginsel btw moet terugbetalen. Wees u ervan bewust dat in een discussie over het onroerend of
roerend zijn van de zonnepanelen, de nieuwe KOR mogelijk van invloed is voor investeringen in zonnepanelen
in of na 2011 in gebruik zijn genomen! In dat geval zal dit pas van invloed zijn als de investering hoger was dan
ongeveer € 23.800 exclusief btw.
Beoordeel in ieder geval of niet kiezen voor de nieuwe KOR voor u voordeliger uitpakt. Deze keuze moet u vóór
1 november 2019 duidelijk maken, als u onder de "oude" KOR al ontheven bent van administratieve
verplichtingen. Kiest u niet voor de nieuwe KOR? Dan moet u kwartaalaangiften doen en btw over het
privégebruik afdragen. U moet dat dan minimaal 3 jaar doen, voordat u opnieuw voor de KOR kan kiezen en de
aangifteplicht weer vervalt.

