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Nauwelijks rente op spaarrekeningen, hierover belasting betalen, 
een oorlog in Oekraïne en hoge inflatie. Het zijn onzekere tijden. 
Om zekerheid te hebben, bewaren sommige mensen een pak geld 
onder het matras of in een la. Maar is dit wel verstandig?

Het geeft sommige mensen een veilig gevoel om een buffer met 
contant geld achter de hand te hebben. Mocht er ooit een storing 
zijn bij de bank, dan kan je altijd nog de boodschappen betalen. 
Maar echt grote bedragen - zoals een paar duizend euro - in huis 
bewaren? Nee, niet doen. Op de bank staat geld toch het veiligst. 
Contant geld kan je bijvoorbeeld kwijtraken, het kan gestolen 
worden, verloren gaan in een brand of gewoon simpelweg 
vergeten worden. 

Als geld op de bank staat, dan weet je precies hoeveel je hebt 
en waar het te vinden is. En bij een overlijden is het ook voor 
erfgenamen eenvoudig te achterhalen wat de bezittingen zijn. 
Als niemand weet dat er geld in een kistje ligt begraven “onder 
de vierde conifeer in de achtertuin”, komt het waarschijnlijk nooit 
meer boven water. Ook voor de belastingaangifte is geld op de 
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 bank handig. Het is duidelijk wat je hebt en dit hoef je dus niet zelf 

uit te zoeken. De belastingaangifte wordt ingewikkelder als je veel 
contant geld in huis hebt. Dat het niet op een bankrekening staat, 
betekent namelijk niet dat de belastingdienst het door de vingers 
ziet. Althans, als het meer is dan € 560 per persoon. Dat geld moet 
wel degelijk in de belastingaangifte worden vermeld. 

Verder zijn er verzekeringen die maximaal € 1.500 vergoeden. Bij 
diefstal of brand wordt dus lang niet alles gecompenseerd. Het 
wordt ook maar minimaal gedekt door de inboedelverzekering. 
Als je het geld verliest door brand of door diefstal, dan ben je het 
écht kwijt. Een verzekeraar gaat er namelijk van uit dat je niet 
zoveel geld in huis hebt liggen.

En er zit nog een ander addertje onder het gras. Zo is het 
bijvoorbeeld niet slim om het geld in de garage te bewaren. Dit 
wordt bij veel verzekeringen gezien als een onveilige plek. Als het 
geld hier dus verdwijnt dan wordt het niet vergoed.  Hou het veilig 
en bewaar niet te veel contant geld in huis.



De levering en installatie van zonnepanelen is belast met 21% 
BTW. Hoewel particulieren deze BTW kunnen terugvragen bij 
de Belastingdienst, leidt de huidige systematiek tot aanzienlijke 
administratieve en uitvoeringslasten bij particulieren en de 
Belastingdienst. Hoe werkt dit in de praktijk? En welke nieuwe 
ontwikkelingen zijn er op dit gebied? 

Een particulier die elektriciteit opwekt en tegen vergoeding levert 
aan een energiebedrijf wordt als BTW-ondernemer aangemerkt. 
De levering van elektriciteit is belast met BTW. De particulier is 
dus in principe BTW verschuldigd over de leveringen aan het 
energiebedrijf en moet facturen uitreiken aan het energiebedrijf. 
De particulier is ook BTW verschuldigd over het privégebruik. Het 
huidige beleid biedt de mogelijkheid een forfait toe te passen. De 
hoogte daarvan is gebaseerd op de capaciteit van de installatie. 
Het forfait komt in de plaats van de BTW die is verschuldigd over 
de leveringen aan het energiebedrijf en het privégebruik.

In de jaren volgend op het jaar van aanschaf zou de particulier 
normaliter BTW moeten blijven voldoen over de leveringen aan de 
energiemaatschappij en het privégebruik. In de praktijk wordt van 
de kleineondernemersregeling (KOR) gebruik gemaakt waardoor 
geen BTW meer verschuldigd is. Toepassing van de KOR en de 
BTW-vrijstelling leidt ertoe dat er in die jaren geen BTW meer in 
aftrek kan worden gebracht. Dit is bijvoorbeeld van belang als 
kosten worden gemaakt voor een uitbreiding van de installatie. 
Hierover krijg je de BTW dan niet meer terug. Extra panelen zijn 
dus extra duur. Deze systematiek wordt in de praktijk als zeer 
complex ervaren en gaat ook regelmatig fout.

Onlangs werd een wetsvoorstel gepubliceerd voor de 
toepassing van een BTW-nultarief op de levering en installatie 
van zonnepanelen op of in de onmiddellijke nabijheid van een 
woning. De wetswijziging zou moeten leiden tot een verlichting 
van de administratieve en uitvoeringslasten bij de aanschaf van 
zonnepanelen door particulieren.

DE PRAKTIJK EN TOEKOMST VAN BTW 
OP ZONNEPANELEN

Op 5 april 2022 stelde de Raad van de Europese Unie een wijziging 
van de BTW-richtlijn vast. EU-lidstaten mogen daardoor het BTW-
nultarief toepassen op de levering en installatie van zonnepanelen 
op en in de onmiddellijke nabijheid van particuliere woningen, 
huisvesting en openbare en andere gebouwen die worden 
gebruikt voor activiteiten van algemeen belang.

Het wetsvoorstel voor de toepassing van het BTW-nultarief op 
zonnepanelen per 1 januari 2023 is beperkt tot de levering en 
installatie van zonnepanelen op of in de onmiddellijke nabijheid 
van woningen. Op de levering is het BTW-nultarief van toepassing 
als de panelen blijvend worden geïnstalleerd op of in de nabijheid 
van een woning. Zonnepanelen die op bedrijfsgebouwen en 
openbare gebouwen worden geplaatst, vallen niet onder het BTW-
nultarief. Zonnepanelen die worden geplaatst op een schuur, 
een garage, in de tuin of op een uitbouw vallen onder het BTW-
nultarief als deze behoren tot de woning.

De aangepaste BTW-richtlijn biedt ook de mogelijkheid om het 
BTW-nultarief toe te passen op (de installatie van) zonnepanelen 
op gebouwen die worden gebruikt voor activiteiten van algemeen 
belang. In het wetsvoorstel wordt van die mogelijkheid (nog) geen 
gebruik gemaakt. 

Het toepassen van een BTW-nultarief zou het huidige proces en 
de administratieve lasten, waarbij de zonnepaneelhouder de BTW 
eerst betaalt aan de leverancier en dan bij de Belastingdienst 
moet terugvragen, aanzienlijk vereenvoudigen. Er drukt geen 
BTW meer op de aanschaf van de zonnepanelen, waardoor er 
geen teruggaafbelang meer is. In feite vallen alle administratieve 
lasten weg. Iedereen kan dan zonnepanelen aanschaffen zonder 
verdere BTW-druk of -verplichtingen.



Ook als ondernemer moet u er natuurlijk voor zorgen dat u op 
z’n tijd uw natje en droogje krijgt. Maar als u de versnaperingen 
onder werktijd buitenshuis gebruikt, mag u ze dan als kosten 
aftrekken waardoor uw winst lager wordt of is het gewoon 
nodig dat u eet en drinkt en zijn het gewoon privé-uitgaven 
die u dus niet mag aftrekken? Als ondernemer kunt u de door 
u gemaakte kosten alleen in aftrek brengen als u hiervan de 
zakelijkheid kunt aantonen.

Zakelijke kosten zijn dus de kosten die binnen redelijke grenzen 
nodig zijn voor de uitoefening van uw onderneming en de kosten 
die rechtstreeks op uw onderneming betrekking hebben. Een 
apart geval in dit kader is wel eten en drinken.

De kosten van een zakelijk etentje kunt u als “gemengde kosten” 
aftrekken. Er geldt in 2022 voor deze kosten een drempel van  
€ 4.800. In plaats van deze drempel mag u er als IB-ondernemer 
ook voor kiezen om 80% van deze kosten af te trekken in uw 
aangifte.

Bij gemengde kosten gaat het om kosten die wel voor de zaak 
zijn gemaakt, maar die ook een privé-tintje hebben. Volgens de 
belastingwet gaat het dan om deze kosten:
• kosten van voedsel, drank en genotmiddelen;
• representatiekosten, zoals recepties en feesten;
• kosten van congressen, seminars, symposia, excursies en 

studiereizen.

ETEN EN DRINKEN VOOR DE ONDERNEMER
Dit is echter anders als u buitenshuis kosten maakt voor ontbijt, 
lunch en diner omdat u bijvoorbeeld op reis bent voor werk of 
een ruimte heeft gehuurd om uw werk te doen. Dan zijn de kosten 
niet aftrekbaar. Dit bevestigde onlangs nog een rechter. In deze 
zaak ging het om een man die via zijn eenmanszaak werkte als 
consultant. Om zijn werkzaamheden te kunnen doen, huurde 
de man kamers of studio’s buiten zijn woonplaats. Daarnaast 
volgde hij (in het buitenland) trainingen en opleidingen. In die 
perioden maakte de man kosten voor ontbijt, lunch en diner. Hij 
trok 80% van deze kosten af van zijn winst uit onderneming. De 
Belastingdienst was het hier niet mee eens omdat deze uitgaven 
in de privésfeer lagen. Dus waren ze niet aftrekbaar.

In principe zijn de verblijfskosten die ontstaan door het verrichten 
van werkzaamheden of het uitvoeren van een opdracht elders, 
zakelijke kosten. Maar dat geldt niet voor de kosten voor eten 
die een ondernemer tijdens zijn verblijf maakt. De noodzaak 
om te eten en te drinken heeft namelijk volgens het hof een 
overheersend privékarakter. Hierbij maakte het niet uit of de 
ondernemer deze verteerkosten thuis of elders maakte. Daarbij 
telde ook mee dat de maaltijden niet met collega’s zijn genuttigd.



Contact
Mocht u nog aanvullende vragen hebben, dan kunt u 

natuurlijk contact met uw klantmanager opnemen.

Belastingplichtigen die aangifte inkomstenbelasting over 2021 
hebben gedaan met box 3-inkomen kunnen vanaf 22 augustus 
hun definitieve aanslag 2021 verwachten. Deze zal vaak afwijken 
van de ingediende aangifte.

Dit is door de Belastingdienst aangegeven. De Belastingdienst is de 
afgelopen tijd druk bezig geweest met het corrigeren en verwerken 
van de aanslagen IB over 2017 tot en met 2020 met box 3-inkomen 
waartegen bezwaar was aangetekend vanwege het arrest van 
de Hoge Raad eind 2021. Dit project is inmiddels afgerond, alle 
mensen die meededen aan de massaal bezwaarprocedure tegen 
de box 3-heffing over de jaren 2017–2020, hebben de afgelopen 
weken een brief/brieven van de Belastingdienst ontvangen. Nu 
gaat de Belastingdienst verder met het verwerken van de IB-
aanslagen met box 3 over 2021.

DEFINITIEVE AANSLAGEN 2021 MET BOX 3
De aanslagen over 2021 stuurt de Belastingdienst gefaseerd 
om een te grote werkdruk te voorkomen. Dit betekent dat 
belastingplichtigen met inkomen in box 3 volgens de huidige 
planning van 22 augustus tot en met half december 2022 hun 
definitieve aanslag 2021 kunnen verwachten. Zij hoeven hiervoor 
niets te doen. Alleen rustig afwachten.

De aanslagen met box 3 worden opgelegd op basis van de 
spaarvariant als deze gunstiger is voor de belastingplichtige. Als 
dit niet zo is, past de fiscus nog het oude box 3-stelsel toe.

Compensatie voor niet-bezwaarmakers?
Het kabinet is zich nog aan het beraden over de vraag of en hoe 
belastingplichtigen gecompenseerd worden die eerder geen 
bezwaar hebben gemaakt tegen de heffing in box 3. Het besluit 
hierover wordt op Prinsjesdag verwacht. Hierover dus meer in 
onze volgende nieuwsbrief.


