
Tijdelijke verlaging btw op energie 
 

 

 

Impact: beperkt / middelgroot / ingrijpend 

  

 

   
Interactie burgers/bedrijven     x 

Maakbaarheid systemen      x 

Handhaafbaarheid      x 

Fraudebestendigheid   nvt   

Complexiteitsgevolgen   nvt   

    

Risico procesverstoringen: groot / gemiddeld / klein 

  

Uitvoeringskosten incidenteel structureel 

 Dienstverlening €        0 €         0 

 Handhaving/toezicht €        0 €         0 

 Automatisering €        0 €         0 

   

Personele gevolgen: 0 fte incidenteel 

 0 fte structureel 

   

Invoering mogelijk per: 01 – 07 – 2022 

Beslag portfolio: beperkt 
  
Eindoordeel:  uitvoerbaar 

 
 
 

 

 

Beschrijving voorstel/regeling 

Om de gevolgen van de stijgende energieprijzen en 

aanhoudende inflatie te verzachten, wordt de btw op 

energie tijdelijk verlaagd van 21% naar 9%. Het 

verlaagde tarief zal vanaf 1 juli 2022 tot het einde van 

het jaar 2022 gaan gelden.  

 

Interactie burgers/bedrijven 

Het aanpassen van het btw-tarief heeft gevolgen voor 

de energieleveranciers. Het is voor de uitvoering 

cruciaal dat de energieleveranciers dit voorstel tijdig 

kunnen implementeren. Mocht dat niet het geval zijn, 

dan verwacht de Belastingdienst dat er verstoringen in 

het heffingsproces zullen ontstaan. Dit kan bijvoorbeeld 

leiden tot onjuiste btw-aangiften of tot een onjuiste 

teruggaaf van energiebelasting en de Opslag duurzame 

energie (ODE).  

 

Communicatie vindt plaats via de reguliere kanalen. 

 

Maakbaarheid systemen 

Het voorstel heeft geen gevolgen voor de btw-systemen 

maar wel voor de teruggaafsystemen energiebelasting. 

Er moet namelijk een aantal rekenregels aangepast 

worden in de teruggaafsystemen. De noodzakelijke 

systeemaanpassingen kunnen tijdig worden 

gerealiseerd. 

 

Handhaafbaarheid 

Uitgaande van een tijdige implementatie door de 

energieleveranciers, is de verwachting dat dit voorstel 

geen impact zal hebben op de handhaafbaarheid.   

 

Fraudebestendigheid 

Niet van toepassing. 

 

Complexiteitsgevolgen 

Niet van toepassing. 

 

Risico procesverstoringen 

Het risico op procesverstoringen is klein, mits de 

energieleveranciers het goed kunnen uitvoeren. 

 

Uitvoeringskosten 

De incidentele automatiseringskosten zijn beperkt en 

worden opgevangen binnen de bestaande middelen. Er 

zijn geen structurele kosten. 

 

Personele gevolgen 

Er zijn geen personele gevolgen. 

 

Invoeringsmoment 

Invoering is mogelijk per: 1 juli 2022. 

 

Eindoordeel 

Het voorstel is uitvoerbaar. 


