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2016: situatie ZZP-er voor Inkomstenbelasting en BTW 

 

 

Zonnepanelen op woning kleine ondernemer (ZZP-er), IB en BTW  

 

Algemeen 

Wanneer een ondernemer zonnepanelen (zelfstandige) op zijn woning plaatst is het de 

vraag of (1) de zonnepanelen gekocht kunnen worden op naam van de onderneming en 

(2) of het aantrekkelijker is om de zonnepanelen op naam van de onderneming te 

kopen, of juist in privé.  

Hierna treft u informatie aan over de voor- en nadelen om de zonnepanelen op naam 

van de onderneming te kopen, of juist in privé. Eerst treft u informatie aan over de 

Inkomstenbelasting, daarna over de BTW.  

 

Vooraf 

Voor de regelgeving is het van belang of zonnepanelen roerend of onroerend zijn.  

Zonnepanelen worden gezien als roerendi zolang ze niet geïntegreerd zijn ‘in het dak’. 

Deze zonnepanelen worden veruit het meest gebruikt, daarom wordt hierna van 

roerende (niet-geïntegreerde) zonnepanelen uitgegaan. Gaat het om een situatie met 

onroerende (geïntegreerde) zonnepanelen, neem dan contact met ons op.  

 

Inkomstenbelasting: zonnepanelen op de woning, zakelijk of privé?  

Wanneer een ondernemer zijn woning voor 10% of meer zakelijk gebruikt kan hij voor 

de Inkomstenbelasting kiezen om de zonnepanelen als ondernemingsvermogen te 

etiketterenii. Bijvoorbeeld wanneer een ZZP-er kantoor aan huis heeft en zijn kantoor ten 

minste 10% van de woning is. Wordt de woning voor minder dan 10% zakelijk gebruikt, 

dan zijn de zonnepanelen verplicht privé vermogen. 

Wanneer zonnepanelen op de woning worden gelegd maar op naam van de onderneming 

(zelfstandige) worden gekocht kan er gebruik worden gemaakt van allerlei fiscale 

faciliteiten. Er zijn echter ook nadelen. Hierna treft u meer informatie aan.  

 

Voordelen zonnepanelen op naam van de onderneming  

Hieronder treft u een beschrijving van de fiscale faciliteiten aan die in 2016 van 

toepassing zijn.  
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Afschrijving 

Het verschil tussen de aanschafwaarde (exclusief BTW) en de restwaarde van de 

zonnepanelen kan ten laste van het resultaat worden afgeschreven. De aanschafwaarde 

staat op de factuur. De restwaarde dient ingeschat te worden. Stel dat wordt ingeschat 

dat de restwaarde van de aangeschafte zonnepanelen (met omvormer, installatie, 

bekabeling, etc.) na 5 jaar nog 10% van de aanschafprijs is, dan kan het verschil tussen 

de aanschafwaarde en 10% restwaarde in 5 jaar worden afgeschreven. Afschrijving vind 

vaak in gelijke bedragen plaats (lineair). 

Voorbeeld:  

Aanschaf zonnepanelen, omvormer, arbeidsloon voor monteren en bekabeling is 

€ 10.000 exclusief BTW. De restwaarde na 5 jaar wordt ingeschat op 10% van de 

aanschafwaarde. De afschrijving per jaar bedraagt dan € 10.000 -/- € 1.000 / 5 = 

€ 1.800 per jaar gedurende 5 jaar. 

 

KIA (kleinschaligheidsinvesteringsaftrek)  

De KIA is een extra aftrekpost, naast de afschrijvingen. De investeringsaftrek wordt 

altijd benut in het jaar dat de koopovereenkomst is aangegaan. De omvang van de KIA 

is afhankelijk van het totaal aan bedrijfsmatige investeringen.  

Totaal bedrijfsmatige investeringen  aftrek 

€            0 - €      2.300   0% 

€     2.300 - €   56.024 28% 

€   56.024 -  €  103.748 € 15.687 

€ 103.748 - €  311.242 € 15.687 -/- 7,56% van de investering boven € 103.748 

€ 311.242      0% 

 

Voorbeeld:  

Aanschaf zonnepanelen, omvormer, arbeidsloon voor monteren en bekabeling is 

€ 10.000 exclusief BTW. Er zijn in dat jaar geen andere investeringen gedaan. De KIA 

bedraagt € 2.800 en kan ten laste van het resultaat gebracht worden.  
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EIA (energie-investeringsaftrek)  

Ook de EIA is een extra aftrekpost, naast de KIA en bovenop de afschrijvingen. De EIA 

wordt benut in het jaar dat de koopovereenkomst is aangegaan. Het dient te gaan om 

nieuwe zonnepanelen die nog niet eerder zijn gebruikt met een minimale investering van 

€ 2.500. Het moet gaan om een bedrijfsmiddel dat op de energielijst staat, 

zonnepanelen staan op de energielijstiii. De zonnepanelen moeten gezamenlijk een 

piekvermogen hebben van meer dan 25 kW en een aansluiting kleiner of gelijk aan 3 x 

80A. Systemen tot en met 25 kW komen niet in aanmerking. Daarnaast moet de 

investering binnen 3 maanden na opdracht tot levering zijn aangemeld via Eloket met 

een eHerkenning.  

De EIA bedraagt 58% maar wordt over maximaal € 750 voor elke kW berekend. Indien 

de installatie bijvoorbeeld een piekvermogen heeft van 26 kW en € 25.000 exclusief BTW 

heeft gekost dan bedraagt de maximale extra aftrek 58% van 26*750 is € 11.310.  

De EIA aanvragen is een lastig traject via Eloket. De accountant van de ondernemer is er 

vaak niet bekend mee. Daarom bieden wij aan om de EIA aanvraag voor de ondernemer 

te verzorgen 

 

MIA (milieu investeringsaftrek)  

Ook de MIA is een extra aftrekpost, naast de KIA en bovenop de afschrijvingen. De EIA 

kan overigens niet naast de MIA gebruikt worden. De EIA wordt benut in het jaar dat de 

koopovereenkomst is aangegaan. Het moet gaan om een bedrijfsmiddel dat op de 

milieulijstiv staat. Tot 1 januari 2016 kon volgens de milieulijst de MIA van toepassing 

zijn op de aankoop van zonnepanelen in combinatie met het vervangen van een 

asbesthoudend dak. Deze regeling bestaat niet meer.  

 

VAMIL (willekeurige afschrijving milieu bedrijfsmiddelen)  

Wanneer gebruik gemaakt kan worden van de VAMIL kan versneld worden afgeschreven 

over de aanschafprijs van de zonnepanelen. Tot 1 januari 2016 kon de VAMIL van 

toepassing zijn indien de aanschaf en montage van nieuwe nog niet eerder gebruikte 

zonnepanelen samengaan met de vervanging van asbesthoudende daken, zoals ook bij 

de MIA. Deze regeling bestaat niet meer. 
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Nadeel zonnepanelen op naam van de onderneming  

De opbrengst van de zonnepanelen, dat is alle energie die is opgewekt, dient bij het 

resultaat van de onderneming opgeteld te worden. De opbrengst van de zonnepanelen is 

dus belast met Inkomstenbelasting. Hoeveel de opbrengst is kan worden bijgehouden 

met meetapparatuur. De opbrengst zal vaak rond de € 140,- exclusief BTW per 1.000 

kWh liggen op basis van € 0,19 inclusief BTW vergoeding.  

De opbrengst is in de Inkomstenbelasting belast zolang de onderneming blijft bestaan.  

 

Wat is aantrekkelijker voor de Inkomstenbelasting, onderneming of privé?  

Uit rekenmodellen blijkt dat het de eerste jaren het aantrekkelijker is om de 

zonnepanelen op naam van de onderneming te kopen. Na een jaar of 7 slaat de balans 

echter om en is het aantrekkelijker om de zonnepanelen privé te hebben. Zonnepanelen 

leveren immers meer op dan dat ze kosten. Daarom is het in het algemeen op langere 

termijn aantrekkelijker om de zonnepanelen op de woning van de ondernemer vanuit 

privé te kopen.  

 

BTW 

De Inkomstenbelasting en BTW hebben beide hun eigen regels of zonnepanelen als 

zakelijk geëtiketteerd kunnen worden. Voor de BTW worden zonnepanelen sowieso als 

ondernemingsvermogen gezien en is er geen keus om het als privé aan te merken.  

 

Vooraf, is de kleine ondernemersregeling (KOR) van toepassing?  

Van belang is of de KOR van toepassing is. De reden is dat wanneer de KOR niet van 

toepassing is, er BTW over de opgewekte energie afgedragen dient te worden, zolang de 

onderneming bestaat. Wanneer de KOR wel van toepassing is, dan hoeft er in de jaren 

na de aanschaf geen BTW afgedragen te worden.  

 

De ondernemer heeft geen partner of heeft een partner die ook ondernemer is 

In deze situatie is de ondernemer verplicht om de zonnepanelen voor de BTW zakelijk te 

kopen. De ondernemer dient elk jaar de BTW op de opgewekte energie in de aangifte 

BTW aan te geven. De opbrengst zal vaak rond de € 140,- exclusief BTW per 1.000 kWh 

liggen op basis van € 0,19 inclusief BTW vergoeding. 
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Wanneer de ondernemer wel een partner heeft en de partner is geen ondernemer  

De partner kan zeer waarschijnlijk gebruik maken van de KOR. Dat betekent dat 

wanneer de partner de zonnepanelen koopt, de partner de BTW terug kan vragen en de 

jaren erna geen BTW over de opgewekte energie hoeft af te dragen.  

 

Overeenkomst met de energiemaatschappij 

De Belastingdienst is van mening dat alleen BTW teruggevraagd kan worden indien de 

overeenkomst met de energiemaatschappij op naam van degene staat die de BTW terug 

vraagt.  

 

Rekenmodel 

De Centrale BTW Teruggave stelt een rekenmodel voor ondernemers ter beschikking. Op 

verzoek wordt het rekenmodel toegezondenv. Het rekenmodel is overigens voor elk 

belastingjaar anders, daarom is het van belang de juiste versie te kiezen.  

 

mr. R.B.P. (Romano) Hagen 

fiscaal jurist 

 

 

 

 

 

 

opgesteld september 2016 

i Besluit van 17 maart 2014, nr. BLKB 2014/106M, nummer 2.1 
ii Zie HR 9 februari 1955, nr. 12.084, BNB 1955/87  
iii Zie de energielijst onder D of 251102 
iv Zie de milieulijst onder C 6400 
v Ondanks dat er erg veel aandacht is gegeven aan de ontwikkeling van het rekenmodel kan de uitkomst niet 
gegarandeerd worden. 
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