BTW teruggaaf op zonnepanelen voor scholen:
Huidige situatie:
Scholen die investeren in zonnepanelen zullen niet altijd 100% van de opgewekte stroom gebruiken.
Gemiddeld verbruikt een school 30% van de opgewekte stroom direct zelf en wordt 70% via het
elektriciteitsnet aan de energieleverancier geleverd.
BTW plicht:

BTW recht:

Aangezien een school dus leverancier van stroom wordt is zij hierover ALTIJD BTW
plichtig. Dat betekent dat ieder kwartaal of ieder jaar (afhankelijk van het bedrag) er
een BTW afdracht aan de belastingdienst dient plaats te vinden.
Omdat de school BTW plichtig is heeft zij ook het recht om BTW terug te vorderen
over de investering en wel over het ingeschatte percentage dat de school zal
terugleveren aan het net. Gemiddeld zal een school dus 70% van de betaalde BTW
initieel kunnen terugvorderen.

Zonnepanelen op nieuwbouw:
Het plaatsen van zonnepanelen op nieuwbouwpanden leidt over het algemeen tot een aanvullend
recht op btw-aftrek wanneer een gedeelte van de btw op de bouwkosten toerekenbaar is aan de
btw-belaste levering van energie, zodat dit gedeelte aanvullend (naast aftrek btw op zonnepanelen
zelf) in aftrek kan worden gebracht.
Ontzorging:
Op het moment dat de investering wordt gedaan dient de onderbouwing van dit percentage aan het
lokale belastingkantoor te worden voorgelegd. Nadat de belastingdienst deze onderbouwing heeft
goedgekeurd wordt de betaalde BTW met dat percentage teruggestort.
Scholen kunnen deze processen zelf inrichten en met het belastingkantoor afstemmen. 1 van de
uitvoeringspartners van Schooldakrevolutie, Zonnescholen, is specialist in deze BTW problematiek
en kan scholen hierin ontzorgen.
Voorgenomen wijzigingen in regelgeving:
Er zijn kabinetsplannen die gunstig uit kunnen gaan pakken voor scholen:
Vanaf 2020 wordt, zo is het kabinetsvoornemen, het wetsvoorstel Omzetgerelateerde Vrijstelling
voor ondernemers (OVOB) van kracht. Verwacht een btw-plichtige ondernemer een omzet die
jaarlijks lager is dan € 20.000 dan heeft hij het recht (en niet de plicht) om ontheffing van
administratieve lasten te vragen*. Dan vervalt het doen van aangifte en dus ook het afdragen van
btw. Maar ook het verrekenen van voorbelasting. De herzieningssystematiek blijft wel van kracht.
Dus zal een deel van de eerder geïncasseerde voorbelasting moeten worden terugbetaald als binnen
de herzieningsperiode voor de OVOB wordt gekomen. Dat is niet slim. Beter dus om te wachten tot
de afloop van de herzieningsperiode en dan te opteren voor de OVOB. Daarmee bereikt
belanghebbende het beste van twee werelden: wel de voorbelasting geïncasseerd terwijl de heffing
van de baan is.
Dat betekent in de praktijk dus dat als een school zonnepanelen aanschaft de BTW op installatie kan
worden teruggevorderd voor het percentage dat naar verwachting aan het net wordt teruggeleverd
(gemiddeld 70% voor PO scholen). Voor de eerste 5 jaar draagt de school ieder kwartaal/jaar BTW af
over de ‘kale energieprijs’ dus niet over de energiebelasting, ODE. Na 5 jaar is de herzieningsperiode
voorbij en kan de school opteren voor de OVOB. Vanaf dat moment is de school vrijgesteld van
afdracht van belasting als wordt voldaan aan bovengenoemde criteria. Er hoeft dan geen BTW meer
worden afgedragen.

* https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/btw/hoe_werkt_de_btw/nieuwekleineondernemersregeling/nieuwe-kleineondernemersregeling

