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1. BTW aangifte 4e kwartaal 2021 
 
Wij willen u vragen om de gegevens voor de btw-aangifte december/ 4e kwartaal 2021 vroegtijdig in 
te leveren. Momenteel zijn niet alle medewerk(st)ers op kantoor i.v.m. thuiswerk advies waardoor 
de verwerking iets anders gaat. Afgifte van gegevens is en blijft mogelijk.  
 
 

2. BTW teruggave zonnepanelen 
 
Een particulier die zonnepanelen op of bij zijn woning heeft laten plaatsen is in principe ondernemer 
voor de BTW, indien de energie voor een deel wordt terug geleverd aan het net. Diegene kan 
daarom de BTW op de installatie terugvragen, maar wat houdt dit eigenlijk in? 
 
Bent u ondernemer voor de BTW? 

U bent ondernemer voor de BTW als u met regelmaat diensten levert waar u een vergoeding voor 

krijgt. Wanneer u zonnepanelen heeft, wordt een deel van de opgewekte energie aan de 

energiemaatschappij geleverd, waar u een vergoeding voor krijgt. Deze vergoeding wordt op uw 

energienota verrekend. 

Jaren erna? Kleine Ondernemersregeling 

In principe dient in de jaren na de aanschaf elk jaar BTW betaald te worden over de opgewekte 

energie. De Kleine Ondernemersregeling is echter mogelijk van toepassing waardoor de jaren na 

de aanschaf geen BTW afgedragen hoeft te worden over de opgewekte energie. Of de Kleine 

Ondernemersregeling van toepassing is leest u hierna. 

Wat betekent dit voor u? 

In het jaar van aanschaf kan alle BTW op de aanschaf en montage van de panelen teruggevraagd 

worden. Er dient echter ook een laag bedrag aan BTW over de opgewekte energie betaald te 

worden. Dit bedrag is € 20- ,per 1.000 Wp opwekvermogen en is dus slechts een fractie van de 

terug te vragen BTW. 

Let op: er zijn 3 uitzonderingen op de kleine ondernemersregeling (KOR) 

A. Heeft u al eerder BTW op zonnepanelen teruggevraagd?  
B. Bent u al BTW ondernemer of wordt u dat binnen 3 jaar? 
C. Is de BTW op de factuur meer dan € 2.500? 
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A. Heeft u al eerder BTW op zonnepanelen teruggevraagd? 
 

Uitbreiden 

De BTW op de uitbreiding kan in principe niet teruggekregen worden. Dat komt omdat de KOR al 
van toepassing is door aankoop van de vorige installatie. Er zijn echter oplossingen onder bepaalde 
voorwaarden, we bespreken graag de mogelijkheden. 

• Neem daarom vóór de installatie contact met ons op. 
 
Verhuizen 

Wanneer op de nieuwe woning zonnepanelen worden geplaatst nadat de oude woning is verkocht 
kan de BTW op de nieuwe installatie teruggekregen worden. Na de verkoop van de oude woning en 
vóór aanschaf van de nieuwe zonnepanelen bent u namelijk geen ondernemer meer. Wij melden u 
dan eerst af als ondernemer. Na aanschaf van de nieuwe installatie kan de teruggave opnieuw 
worden opgestart. 

• Neem daarom vóór de installatie contact met ons op. 
• Is de oude woning nog niet verkocht en geleverd, neem dan ook contact met ons op. 

 

B. Bent u al BTW ondernemer of wordt u dat binnen 3 jaar? 

Bent u al BTW ondernemer? 

De BTW kan teruggekregen worden maar een beroep op de KOR is waarschijnlijk niet mogelijk 
vanwege uw andere onderneming. Wanneer er een partner is zou die kunnen overwegen de 
zonnepanelen aan te schaffen. Het energiecontract dient dan wel op naam van de partner te staan. 

Wilt u binnen 3 jaar BTW ondernemer worden? 

Indien u binnen 3 jaar na het jaar van aanschaf BTW ondernemer wilt worden, dan kan een beroep 
op de KOR de BTW teruggave bij het opstarten van uw onderneming beperken. Wanneer er een 
partner is zou die kunnen overwegen de zonnepanelen aan te schaffen. Het energiecontract dient 
dan wel op naam van de partner te staan. 

Is uw partner ook ondernemer of wilt uw partner ook ondernemer worden? Neem dan contact op 
met de ons op om een mogelijke oplossing te bespreken. 

 

C. Is de BTW op de factuur meer dan € 2.500? 

 
De BTW kan teruggekregen worden maar er zal nog gedurende 4 jaar BTW afgedragen dienen te 
worden over de opgewekte energie. Per saldo blijft de BTW teruggave aantrekkelijk. 

Wilt u meer weten over zonnepanelen en BTW of moeten wij voor u de aanvraag en aangifte doen, 
neemt  u dan contact met ons op.  
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3. Wijziging BTW zaken regelen via Mijn Belastingdienst Zakelijk  
(m.u.v. eenmanszaak en ZZP-er) 

 
BTW zaken kunt u vanaf 2022 alleen nog regelen via het nieuwe portaal Mijn Belastingdienst 
Zakelijk van de Belastingdienst. Om in te loggen op Mijn Belastingdienst Zakelijk, hebt u 
eHerkenning niveau 3 nodig. Op www.belastingdienst.nl/eherkenning  leest u meer over 
eherkenning en hoe u deze aanvraagt. Nadat u eHerkenning hebt aangevraagd, duurt het ongeveer 
een week voordat u deze kunt gebruiken. Doe dit dus zo snel mogelijk. De leveranciers van 
eHerkenning rekenen kosten. Hiervoor bestaat een compensatieregeling. Die werkt als volgt. Met 
het oog op de compensatieregeling is een speciaal Belastingdienst EH3-inlogmiddel 
ontwikkeld waarmee u alléén kunt inloggen op Mijn Belastingdienst Zakelijk. Voor dit speciale 
inlogmiddel kunt u 1x per jaar € 24,20 vergoeding krijgen. U kunt de vergoeding online aanvragen 
via www.rvo.nl , de site van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Als u eHerkenning ook 
gaat gebruiken bij andere overheidsorganisaties, dan hebt u een standaard eHerkenningsmiddel 
nodig.  
 
Op www.belastingdienst.nl/overstappen vindt u meer informatie.  
Indien ons kantoor uw BTW aangifte doet is de eHerkenning niet nodig.  
 
 

4. Fiscaal voordelig schenken 
 
December is traditiegetrouw de maand waarin de meeste schenkingen plaatsvinden. 
 
Benut de jaarlijkse (dit jaar hogere!) vrijstelling 
Door jaarlijks gebruik te maken van de schenkingsvrijstelling kunt u flink besparen op de 
erfbelasting. Een prettige bijkomstigheid is dat in 2021 de jaarlijkse schenkingsvrijstelling € 1.000 
hoger is dan in andere jaren. Ouders kunnen hun kinderen dit jaar dus tot € 6.604 belastingvrij 
schenken! Het maakt daarbij niet uit hoe oud uw kind is en u hoeft voor deze schenking ook niet 
naar de notaris. Van de schenking hoeft de ontvanger ook geen aangifte te doen. Wilde u méér 
schenken dan de vrijstelling? Ook dat kan zonder gedoe: schenk in december het bedrag van de 
jaarlijkse vrijstelling en in januari nóg een keer (u gebruikt dan de schenkingsvrijstelling van volgend 
jaar). Zo kunt u in een kort tijdsbestek een aardig stuk(je) van uw vermogen belastingvrij naar uw 
kinderen doorschuiven. 
 
Vergeet de kleinkinderen niet 
Een schenking die eerst naar uw kind gaat en later alsnog bij uw kleinkind terecht komt door middel 
van een schenking of door vererving, is fiscaal niet efficiënt. Schenkt u direct aan uw kleinkinderen 
(dit jaar belastingvrij € 1.000 méér dan normaal, namelijk € 3.244) dan bespaart u dubbel belasting! 
 
 

  

http://www.belastingdienst.nl/eherkenning
http://www.rvo.nl/
http://www.belastingdienst.nl/overstappen
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5. Subsidieregeling Emissieloze Bedrijfsauto’s (SEBA) 
 
U bent ondernemer en koopt of financial-leaset een nieuwe, volledig emissieloze bedrijfsauto? Dan 
kunt u een aanvraag doen voor de Subsidieregeling Emissieloze Bedrijfsauto's (SEBA). Bij 
operationele lease kan uw leasemaatschappij subsidie aanvragen om in aanmerking te komen voor 
de SEBA. Bedrijfsauto’s (voertuigcategorie N1 of N2 tot een maximum gewicht van 4.250 kg) zijn 
ontworpen en gebouwd voor het vervoer van goederen.  
 
De subsidieregeling loopt van 15 maart 2021 tot en met 31 december 2025. Het budget van de 
regeling heeft ieder jaar een maximum. Deze subsidie is voor ondernemers en non-
profitinstellingen. Met deze regeling ontvangt u bij een voertuigcategorie N1 10% van de netto 
catalogusprijs. Dat is de prijs exclusief btw, inclusief bpm en opties die zijn aangebracht voor afgifte 
kenteken. Bij een voertuigcategorie N2 ontvangt u 10% van de verkoopprijs zonder btw. Het 
subsidiebedrag is maximaal € 5.000 voor iedere bedrijfsauto. 
 
Een uitleg van de termen en meer informatie over de regeling staat op:  
https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/seba  
 
 

6. Verlaag uw hypotheekrente 
 
De hypotheekrente is nog steeds laag. Het is dus vaak interessant om die voor lange(re) tijd vast te 
zetten en wellicht ook voor u. Als u boeterente moet betalen en uw inkomen valt in het toptarief, 
slaat u twee vliegen in één klap: boeterente is feitelijk vooruitbetaalde rente en die wordt dan ineens 
aftrekbaar. Omdat het belastingvoordeel van de aftrek de komende jaren sterk wordt teruggebracht, 
is het nu aftrekken van toekomstige rente in de regel gunstig. 
 
Wilt u hier advies over dan is dit ook mogelijk bij ons Assurantiekantoor. Mocht u meer informatie 
willen kunt u contact opnemen met onze hypotheekadviseur Jan Heida 0521 521 298 of per mail: 
info@assurantiekantoorstrijker.nl  
 
Meer informatie op de website https://www.assurantiekantoorstrijker.nl/    
 

7. Facebook 
 

Lijkt het u fijn op geregeld op de hoogte te blijven van de nieuwste (fiscale) wijzigingen houdt onze 
Facebookpagina dan in de gaten en volg onze pagina: 
https://www.facebook.com/administratiekantoorstrijker  
 
 

8. Website 

 

Op onze website https://www.strijkersteenwijk.nl/  zijn verschillende documenten te downloaden die 
handig zijn bij uw administratie. Zoals o.a. de jaarlijkse inventarisatielijst en een rittenregistratie. 
Deze documenten zijn te vinden onder: Downloads.  

https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/seba
mailto:info@assurantiekantoorstrijker.nl
https://www.assurantiekantoorstrijker.nl/
https://www.facebook.com/administratiekantoorstrijker
https://www.strijkersteenwijk.nl/

