
Meer fiscale grip 
op uw liquiditeiten

Vraag tijdig uw buitenlandse btw terug. Dit verzoek moet uiter-
lijk voor 1 oktober zijn ingediend volgend op het jaar waarin u 
de btw hebt betaald. Verzoeken die later binnenkomen, worden 
mogelijk niet in behandeling genomen. Het teruggave-verzoek 
kan weliswaar eerder worden ingediend bij de Nederlandse 
belastingdienst, maar het is afhankelijk van het andere land of 
het al in behandeling wordt genomen.

Een andere eenvoudige maatregel is het vroegtijdig indienen van 
een op uw belastbaar bedrag afgestemde voorlopige aanslag 
inkomsten- of vennootschapsbelasting. Op een te betalen aan-
slag vennootschapsbelasting namelijk wordt met ingang van 
2014 de te betalen belastingrente afgestemd op de wettelijke 

rente voor handelstransacties. Deze bedraagt momenteel maar 
liefst 8,5%! Voor aanslagen inkomstenbelasting blijft de belas-
tingrente afgestemd op de wettelijke rente voor niet-handel-
stransacties welke momenteel 3% bedraagt. Bespreek uw resul-
taten daarom in een vroeg stadium met uw accountant of 
belastingadviseur zodat de voorlopige aanslag daarop kan wor-
den afgestemd.

Een wat meer bewerkelijke maatregel is een eventuele afwaarde-
ring van uw vastgoed ten laste van de winst. Doorgaans fiscaal 
niet geaccepteerd, maar als kan worden bewezen dat bedrijfs-
waarde (let op, niet de actuele verkoopwaarde!) van het vast-
goed blijvend verlaagd is, staat het fiscale recht een afwaarde-
ring ten laste van de winst toe. Een eventuele latere 
waardestijging moet dan wel weer belast worden opgenomen.  
Dit laatste kan worden voorkomen door het vastgoed bijvoor-
beeld over te dragen aan een nieuwe vennootschap. Uiteraard 
spelen hier meer fiscale aspecten een rol, dus overleg met uw 
adviseur of dit bij uw onderneming mogelijk is. 

Vergeet de fiscale subsidieregelingen op innovatie niet. Met een 
beschikking Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk 
(WBSO) op zak kunt u uw afdracht loonheffingen met maar 
liefst 38% van de eerste € 200.000 aan loonkosten voor speur- 
en ontwikkelingswerk verminderen. Gekoppeld aan de WBSO-
beschikking kan ook een Research and Development Aftrek 
(RDA) aangevraagd worden. Hiermee kunt u 54% van de goed-
gekeurde noodzakelijk kosten en uitgaven voor het speur- en 
ontwikkelingswerk aftrekken. Daarnaast zijn er kansen op het 
gebied van de Innovatiebox (“light”), Energie Investerings 
Aftrek (EIA), Milieu Investerings Aftrek (MIA), de Afschrijving 
Milieuinvesteringen (VAMIL) en de Willekeurige afschrijving 
2013. Allen maatregelen die uw liquiditeiten positief beïnvloe-
den.  

Wilt u meer informatie of advies ? 
Neem dan contact op met FSV Corporate 
Finance. Anthony van Venrooij, (0418-675150).

De economische omstandigheden zijn voor veel ondernemingen nog altijd zeer uitdagend. Het 
pijnpunt zit hem vaak in een gebrek aan liquiditeiten bij de debiteur. Met een aantal maatregelen 
kunt u in fiscale zin grip houden op uw liquiditeiten. We beschrijven er hier een aantal. 
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Inleiding
Het Europese Hof heeft recent geoordeeld dat een particulier 
voor de BTW als ondernemer wordt aangemerkt als hij de met 
zonnepanelen opgewekte elektriciteit aan het elektriciteitsnet 
levert. 

Meneer Fuchs is een Oostenrijkse particulier. In 2005 heeft hij 
zonnepanelen op het dak van zijn privéwoning geplaatst. De 
energie die hij daarmee opwekt, levert hij aan het openbare 
elektriciteitsnet. Fuchs kan de geproduceerde elektriciteit niet 
opslaan voor uitgesteld eigen gebruik. Het Europese Hof heeft 
geoordeeld dat de heer Fuchs als BTW-ondernemer kan worden 
aangemerkt en de BTW op de zonnepanelen mag verrekenen!

BTW terugvragen 
op zonnepanelen!
BTW Nederland helpt bij BTW en overdrachtsbelasting, van eenvoudige zaken tot zeer complex.

In deze rubriek behandelt Henk Jan Steller van BTW Nederland periodiek relevante BTW-actualiteiten.

Gevolgen voor Nederland
In beginsel is deze uitspraak bindend voor alle 
EU-lidstaten. De vraag is echter of de hierboven 
beschreven situatie gelijk is aan die in Nederland. 
De heer Fuchs levert alle opgewekte energie aan 
het elektriciteitsnet. In Nederland zal echter veelal 
enkel het overschot (na privégebruik) aan het 
elektriciteitsnet geleverd worden. Nog niet duidelijk 
is in hoeverre dit verschil van belang is. Vooralsnog 
gaan wij er echter van uit dat er sprake is van BTW-
ondernemerschap, indien de opgewekte energie 
geheel of gedeeltelijk aan het net wordt geleverd. 

Overigens dient rekening te worden gehouden met 
pogingen van de Nederlandse wetgever om de 
wetgeving zodanig te wijzigen, dat de particulier 
voor levering van energie via zonnepanelen niet 
langer als ondernemer wordt aangemerkt.

Aanmelding Belastingsdienst
De Kamer van Koophandel schrijft eigenaren van 
zonnepanelen niet in als ondernemer. Dat bete-
kent dat u zelf actie dient te ondernemen jegens 
de Belastingdienst. Wenst u aftrek van BTW op de 
aanschaf van zonnepanelen, dan moet u zich zelf 
aanmelden als BTW-ondernemer. Dit doet u door 
het inzenden van het formulier startende onderne-
mers, dat is te downloaden op de website van de 
Belastingdienst.

Afdracht van BTW
Bent u BTW-ondernemer, dan dient u echter ook 
BTW af te dragen over de opbrengst van de opge-
wekte en geleverde energie. In de meeste gevallen 
zal er echter geen afdracht zijn, vanwege de werking 
van de zogenoemde kleine ondernemersregeling 
(KOR). Is het verschuldigde bedrag aan BTW in een 
jaar minder dan € 1.345 (bedrag 2013), dan hoeft 
u in het geheel geen BTW te betalen. Tot een bedrag 
van € 1.883 geldt een gedeeltelijke vermindering 
over de afdracht van BTW.
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Ten behoeve van het signaleren van BTW-kansen en risico’s 
ontvangen cliënten van BTW Nederland periodiek de 
nieuwsbrief BTWijzer. In BTWijzer wordt zonder rompslomp 
kernachtig aangegeven welke actuele ontwikkelingen en 
nieuwsfeiten er zijn. Wilt u ook graag zonder kosten op de 
hoogte blijven van BTW-actualiteiten, meld u dan aan voor 
onze BTWijzer via info@btwnederland.nl.
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