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Bij een deel van onze achterban komt wel eens de vraag boven of de kerk de BTW die zij moeten betalen niet
op enigerlei wijze kan terug vragen.
In beginsel geldt voor kerken dat dat zij door de fiscus niet worden aangemerkt als ondernemer voor de
BTW. De reden hiervoor is dat een kerk normaliter geen activiteiten verricht in het economische verkeer. De
inkomsten van een kerk bestaan doorgaans voornamelijk uit giften, collecten en legaten. Natuurlijk zijn er
wel kerken die (commerciële) activiteiten verrichten waardoor zij wel BTW-plichtig zijn, maar daar gaan we
nu niet op in.
De vraag die ons kort geleden bereikte was als volgt. De betreffende gemeente heeft een kerk gebouw in
eigendom. Op het dak van het kerkgebouw overweegt men zonnepanelen te plaatsen. De energie die men
ermee denkt op te wekken wil men weer terug leveren aan de energieleverancier. Nu was concreet de vraag:
kunnen we de BTW die we moeten betalen bij de aan schaf van de zonnepanelen terugvragen bij de fiscus?
Het antwoord hierop is, dat iedere particulier of rechtspersoon (zoals dus ook een kerkelijke gemeente) die
zonnepanelen laat aanbrengen en vervolgens de opgewekte energie terug gaat leveren aan de
energiemaatschappij hierdoor wordt gezien als ondernemer voor de BTW.
Dat houdt dan ook in dat de BTW op de aangeschafte zonnepanelen mag worden teruggevraagd. Indien de
gemeente nog geen ondernemer is voor de BTW, zal zij zich hiervoor eerst dienen aan te melden. Dit kan
met behulp van het RSIN (zie ANBI) en een aanmelding via de Belastingtelefoon (of evt. via een briefje aan
het eigen belastingkantoor met het verzoek om btw aangiftes te gaan uitreiken in verband met de levering
van energie).
Vervolgens kan de BTW op de zonnepanelen worden teruggevraagd. In theorie moet de gemeente ook de
juist berekende BTW op de energie in rekening brengen aan de energieleverancier.
Omdat dit in de praktijk lastig is, wordt toegestaan om een bedrag aan forfaitair berekende BTW in rekening
te brengen aan de hand van de capaciteit per kwh (zie de website van de Belastingdienst en zoek op
'zonnepanelen'). Als de capaciteit 650 kwh per jaar is, dan is de verschuldigde BTW dus € 140 en moet
jaarlijks € 140 aan BTW worden afgedragen. Let op: de BTW die de gemeente in rekening
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krijgt gebracht van de energiemaatschappij is niet aftrekbaar (althans, dit is de hoofdregel; voor zover deze
energie wordt gebruikt wordt voor belaste activiteiten - zoals horeca activiteiten waar BTW op drukt - dan is
de BTW op de energie in zoverre wel weer aftrekbaar).
Resumerend: een kerkelijke gemeente die energie levert aan de energiemaatschappij kan de BTW op
de kosten van de panelen terugvragen van de Belastingdienst en moet jaarlijks een klein bedrag aan BTW
afdragen aan de Belastingdienst. Dit laatste is gebaseerd op de forfaitaire regeling die de Belastingdienst op
haar website heeft gepubliceerd.

