Geen btw-aftrek bouwkosten woning voor particulier met
zonnepanelen
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Door het plaatsen van zonnepanelen en terugleveren van stroom aan de energieleverancier wordt een
particulier ondernemer voor de btw. De btw over de aanschaf en installatie van zonnepanelen kan dan
worden teruggevraagd bij de Belastingdienst. Al geruime tijd leeft de discussie of ook de btw op bouwkosten
van een nieuwbouwwoning kan worden teruggevraagd als zonnepanelen op een nieuwbouwwoning worden
geplaatst. De Hoge Raad heeft recent geoordeeld dat de btw op bouwkosten door een particulier niet kan
worden teruggevraagd. Dat geldt ook voor de btw op de aanschaf van de grond.
Volgens de Hoge Raad worden de kosten voor de eigen woning (en de grond) hoe dan ook gemaakt door een
particulier. Dus ook wanneer de zonnepanelen niet zouden zijn aangeschaft. De kosten zijn daarom niet
gemaakt voor het opwekken van stroom met zonnepanelen en tegen vergoeding leveren van elektriciteit, maar
omdat een particulier in de woning wil wonen. Daarmee is er onvoldoende verband tussen de bouwkosten (en
kosten voor de grond) en de levering van elektriciteit en bestaat er geen recht op aftrek.
Correctie btw-aftrek
Deze uitspraak van de Hoge Raad maakt duidelijk dat de btw op bouwkosten van een nieuwbouwwoning bij
plaatsing van zonnepanelen niet in aftrek mag worden gebracht. Dit betekent dus ook dat als u dat wel gedaan
heeft, u dit zal moeten corrigeren. Vanwege de suppletieplicht moet u dit op eigen initiatief doen. Doet u dit
niet dan riskeert u een boete wegens niet voldoen aan de suppletieplicht en het ten onrechte in aftrek brengen
van de btw op de bouwkosten.
Werkkamer in eigen woning
Heeft u ook een werkkamer in uw woning die u verhuurt aan uw BV? De btw op de bouwkosten van de
werkkamer kan dan nog steeds in aftrek worden gebracht. U mag echter niet ook een deel van de btw die drukt
op het dak in aftrek brengen wegens de levering van elektriciteit die u heeft opgewekt met uw zonnepanelen.
Heeft u die btw wel in aftrek gebracht dan moet u die dus terugbetalen.
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