INVESTEREN

Fiscaal schijnt de zon volop voor zonnepanelen
Als u in 2017 investeert in zonnepanelen, kunt u in aanmerking komen voor
investeringsaftrek. Onlangs heeft de staatssecretaris verduidelijkt wanneer dit het
geval is. Wat heeft u hieraan en waarop moet u precies letten?
Besluit staatssecretaris. De overheid probeert het milieu te ontzien en maakt zich sterk voor
energiebesparing. Men probeert bedrijven over de streep te trekken, onder meer via de Energieinvesteringsaftrek (EIA) en de Milieu-investeringsaftrek (MIA). De staatssecretaris heeft onlangs via
een Besluit, 08.12.2016 (nr. 2016-101667) , voor bedrijven duidelijk gemaakt wanneer men in
aanmerking komt voor investeringsaftrek bij investeringen in zonnepanelen, zonneboilers en
zonnecollectoren. Wat is er precies beslist en wat heeft u eraan?

Zelfstandig bedrijfsmiddel
De staatssecretaris heeft besloten dat zonnepanelen, zonneboilers en zonnecollectoren gezien
moeten worden als zelfstandige bedrijfsmiddelen. Dit geldt alleen niet voor zogenaamde
‘geïntegreerde zonnepanelen’. Hiermee maakt de staatssecretaris duidelijk dat voor investeringen in
deze bedrijfsmiddelen ook investeringsaftrek gekregen kan worden, als ze bevestigd worden op
woonhuizen.
Waarom van belang? Volgens diverse rechterlijke uitspraken is bij de beoordeling of een zaak
onroerend is, doorslaggevend of de zaak naar aard en inrichting bestemd is om duurzaam ter plaatse
te blijven. De wijze van bevestiging van bijvoorbeeld een zonneboiler, zonnecollector of zonnepaneel
doet daarbij niet ter zake. Deze uitspraken zorgden voor onduidelijkheid, omdat er verschil van mening
kan zijn of dit voor zonnepanelen, en dergelijke ook geldt. Zou een zonnepaneel onroerend zijn en
bevestigd zijn op een woonhuis, dan zou het niet voor investeringsaftrek in aanmerking komen.
Woonhuizen zijn immers uitgesloten van de investeringsaftrek.
Tip. Dit is nu echter niet meer van belang. Ook een zonnepaneel dat gemonteerd is op een woonhuis
kan voor de investeringsaftrek in aanmerking komen .
Wat is wel relevant? Nu is slechts nog relevant of de investering bestemd is voor zakelijk gebruik en
aangemerkt wordt als bedrijfsvermogen. Zo ja, dan is investeringaftrek mogelijk, ook als de
zonnepanelen, en dergelijke gemonteerd zijn op het dak van een woonhuis.

Wat levert het op?
Een investering in zonnepanelen, en dergelijke komt bij zakelijk gebruik in aanmerking voor de
Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) en voor de EIA. Uiteraard moet u wel aan de nodige
voorwaarden voldoen waarvan sommige betrekking hebben op een minimaal piekvermogen. Vraag
hiernaar bij uw installateur. Ook moet u uw investering binnen drie maanden na de aangegane
investeringsverplichting melden bij RVO. Ook heeft u soms vooraf een zgn. ‘SDE-beschikking’ nodig
(zie http://www.rvo.nl ). De KIA levert maximaal 28% aan extra aftrek op, de EIA 55,5%. Samen dus
maximaal 83,5% aan extra aftrek, oftewel: een behoorlijke slok op een borrel.

Omvang van de investering? Houd verder in de gaten dat een bedrijfsmiddel minstens € 450,- moet
kosten om voor de KIA in aanmerking te komen moet. Voor de EIA geldt dat het investeringsbedrag
minimaal € 2.500,- moet bedragen.
Let op. Houd er verder rekening mee dat de KIA procentueel afneemt als de investering groter is dan
€ 56.192,-. Het kan dus lonen om uw investering te verdelen over meerdere jaren.

Zonnepanelen, -boilers en -collectoren worden voortaan aangemerkt als
zelfstandig bedrijfsmiddel. Dit betekent dat u er investeringsaftrek voor kunt
krijgen, ook als ze bevestigd zijn op of aan een woonhuis. Vergeet de aftrekken
niet te claimen, want ze kunnen oplopen tot 83,5%!

