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Haal het zonnetje in huis

Deze vijfde nieuwsbrief geeft een smeuiig BTW-verhaal, de laatste informatie

over de subsidiepot en importheffing, en de link naar de website. En twee

vragen om uw reactie: organiseren wij een speciale informatie avond en geeft

u feed back op de website?

En verder....

• Is de website zonatlas.nl zeker een bezoek waard;

• Ontwerpen wij een programma voor overzicht van ieders stroomproductie;

• Worden wij als energieambassadeurs betrokken bij een regionaal overleg;

• Was er geen animo voor de informatieavond op dinsdagavond 25 juni.

Onderwerpen
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1. Wordt u met de panelen een BTW-ondernemer?

Meneer Fuchs woont in Oostenrijk. Hij heeft in 2005 geïnvesteerd in een PV-

installatie op zijn eigen woning en levert (alle) zonnestroom aan het

elektriciteitsnet. Hij eist de BTW van de investering terug. In de ogen van de

Oostenrijkse fiscus is hij 'consument' en geen ondernemer. Fuchs produceert

op jaarbasis minder dan dat hij afneemt. Fuchs maakt bezwaar en dit

geschil is aan Het Europese Hof van Justitie voorgelegd. Dit Hof vindt dat

Fuchs wél een echte ondernemer is voor de BTW. Met drie redenen, nl

omdat hij heeft geïnvesteerd met de bedoeling voor een langdurige

opbrengst (1). Omdat hij de opgewekte stroom niet kan opslaan maar moet

afzetten (2) en omdat hij een marktconforme prijs voor de geleverde stroom

ontvangt (gelijk aan de prijs die hij er op andere momenten voor moet

betalen (3). Fuchs is BTW-plichtig! Hij mag de BTW over de aanschaf en

plaatsing van de installatie weer terugvragen. Het maakt niet uit of hij er

wel of geen winst mee maakt. Dhr Fuchs krijgt ruim 6.000 euro terug van

zijn investering (ruim 30.000 euro). Daartegenover staat dat hij een BTW

administratie moet voeren, rekeningen moet versturen en periodiek BTW

aangifte doen.

Wat betekent dit voor u? De uitspraak van het Europese Hof zal eerst nog

‘vertaald’  moeten worden naar de Nederlandse situatie. Anders dan in

Oostenrijk, gaat in Nederland niet alle zonnestroom direct naar het net.

Slechts het overschot gaat ‘de straat in’. Niet alle zonnestroom loopt via de

meter. Bij een draaischijfmeter is de totale productie zowieso niet te

achterhalen, de meter saldeert onmiddellijk.

Mag de BTW op de afgenomen elektra (of gas of water) ook worden

afgetrokken? En kunt u ontheffing krijgen van de verplichte BTW-

administratie? Is er haast mee geboden om je aan te melden als

ondernemer? Is het vrijwillig of verplicht? Wilt u dat Handicom Solar u bij

deze administratie ondersteunt? Er zijn veel vragen waar u misschien niet

op zit te wachten. Maar aan de andere kant... misschien levert dit

honderden of zelfs wel meer dan duizend euro op!

Bij voldoende interesse wil Handicom Solar hierover een informatie avond

organiseren. En zullen wij ons hier verder in verdiepen. Wilt u ons uiterlijk

20 juli per email aangeven of u hierin geïnteresseerd bent?



2. Subsidieregeling Zonnepanelen Particulieren

Gezien de snelheid waarmee op dit moment subsidies worden aangevraagd

zal het budget in vermoedelijk al in september of oktober uitgeput zijn.

Daarna is het voor particulieren niet meer mogelijk om de (maximaal) 650

euro te ontvangen bij uw aankoop van PV-materiaal.

Op de website van Agentschapnl staat

(http://www.agentschapnl.nl/programmas-regelingen/subsidieregeling-

zonnepanelen):

“ Het subsidiebedrag op 13 juni 2013. Vanaf de start van de regeling op 2

juli 2012 zijn er tot en met 13 juni 2013 in totaal 72.275 aanvragen

binnengekomen. Het totale budget dat het ministerie van Economische

Zaken voor 2012 en 2013 samen beschikbaar heeft gesteld is €

50.882.000,-. In totaal is er voor € 40.670.235,- subsidie aangevraagd. Dit

betekent dat er nog € 10.211.765,- subsidiebudget beschikbaar is”.

3. Handicom Solar Live

http://www.handicomsolar.nl

Onze website is inmiddels on-line,  maar wij zijn er nog volop mee aan de

slag. De site informeert mensen die de overstap naar zonnepanelen nog niet

helder op hun netvlies hebben. Daarnaast is de website bedoeld voor de

leden van het buurtcollectief. Ook deze nieuwsbrief vindt u terug op de

website. Neem alvast een kijkje op de website. Graag ontvangen

wij uw reacties die tot verbeteringen kunnen leiden.

4. Importheffing

Inmiddels is er een importheffing van 11,8% van kracht op o.a. Chinese

zonnepanelen. Als er begin augustus geen overeenkomst is met ‘China’,

wordt de heffing verhoogd tot ruim 47%. In december 2013 moeten de

lidstaten besluiten of deze heffing permanent blijft of helemaal komt te

vervallen. Zo'n akkoord tussen de Commissie en de Chinezen kan inhouden

dat China de prijzen flink gaat verhogen tot een 'eerlijk' niveau, waardoor de

importheffing kan komen te vervallen. Tot december verwachten we een

forse prijsverhoging mee te maken, maar wat daarna gebeurt is nog

volslagen onduidelijk.
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Wilt u deze nieuwsbrief vaker ontvangen of wilt u een informatie avond

bezoeken, stuur ons dan een mail.


