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NOTA
AANVAARDINGSPLICHT FOTOVOLTAISCHE ZONNEPANELEN
INTERNE ADMINISTRATIEVE, FINANCIËLE EN BOEKHOUDKUNDIGE GEVOLGEN
VOOR DE FABRIKANTEN/INVOERDERS
AANBEVELINGEN

De aanvaardingsplicht mét toepassing van de milieubijdrage treedt in werking op 1 juli 2016.
Deze aanvaardingsplicht heeft een aantal belangrijke gevolgen voor de administratie en
boekhouding van de fabrikanten/invoerders.
1. Boekhouding
De wettelijke milieubijdragen die geïnd worden van de klanten, maken geen deel uit van de
omzet, en dienen in de boekhouding afzonderlijk behandeld te worden, zoals bv. ook de
BTW.
2. Prijslijsten
Op de prijslijsten mag de wettelijke milieubijdrage niet geïncorporeerd worden in de prijs van
het toestel, noch in de verkoopprijs aan de handel, noch in de adviesprijzen voor
consumenten.
Wij bevelen dan ook op de prijslijsten één of twee bijkomende kolommen te voorzien voor de
wettelijke milieubijdragen (exclusief BTW voor de verkoopprijzen aan de handel, inclusief
BTW voor de adviesprijzen voor consumenten).
Een mogelijk alternatief zou kunnen zijn per productcategorie een bijkomende balk te
voorzien, met vermelding van de wettelijke milieubijdrage (inclusief en exclusief BTW).
3. Kortingen
De wettelijke milieubijdrage dient netto doorberekend te worden in de distributieketen. Dit
betekent dat ook geen kortingen mogen toegekend worden, noch de gewone kortingen, noch
de kortingen bij contante betaling,…
4. Facturatie
De wettelijke milieubijdrage dient afzonderlijk op de factuur vermeld te worden.
Wij bevelen aan deze afzonderlijke lijn te voorzien onderaan de factuur, met de uitdrukkelijke
vermelding dat op dit bedrag geen korting wordt toegekend bij contante betaling.
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Voorbeeld:
Aantal
Omschrijving
5 Zonnepaneel
10 Zonnepaneel
1 Omvormer

Type
PV1
PV2
O1

Eenheidsprijs
250,00 €
500,00 €
750,00 €

Prijs
1.250,00 €
5.000,00 €
750,00 €

10%

7.000,00 €
1.250,00 €
5.750,00 €

TOTAAL EXCL. BTW
Korting
TOTAAL NETTO EXCL. BTW
5 Milieubijdrage PV
10 Milieubijdrage PV
1 Milieubijdrage PV

PV
PV
O

TOTAAL
WETTELIJKE MILIEUBIJDRAGEN
EXCL. BTW

4,00 €
4,00 €
3,30 €

20,00 €
40,00 €
3,30 €
63,30 €

TOTAAL EXCL. BTW
5.813,30 €
BTW
21%
1.220,79 €
TOTAAL INCL. BTW
7.034,09 €
Een betalingskorting van 2% wordt toegekend op het bedrag van 5.750 € (zijnde 115 €) bij betaling
van de factuur binnen de 15 dagen. Op het bedrag van de wettelijke milieubijdragen wordt geen
betalingskorting toegestaan.

5. Algemene verkoopsvoorwaarden
Wij bevelen aan om de facturatie van de wettelijke milieubijdragen uitdrukkelijk te voorzien in
de algemene verkoopsvoorwaarden.
Volgend model kan als basis dienen voor deze aanpassing:
"Overeenkomstig de wettelijke bepalingen betreffende de uitvoering van de
aanvaardingsplicht voor afgedankte fotovoltaïsche zonnepanelen, zal de leverancier als
aparte post op de factuur een zgn. wettelijke milieubijdrage in rekening brengen met
betrekking tot de producten die onder het toepassingsgebied vallen van de reglementering
inzake aanvaardingsplicht.
De gebruikelijke kortingen, al dan niet vermeld in deze algemene verkoopsvoorwaarden zijn
niet van toepassing op deze wettelijke milieubijdragen."
Wij brengen u in herinnering dat deze algemene verkoopsvoorwaarden slechts bindend zijn,
indien zij vooraf werden meegedeeld aan de klanten.
6. Jaarafspraken en bonussen
Wij bevelen aan schriftelijk mee te delen aan de klanten dat de gefactureerde en betaalde
wettelijke milieubijdragen geen omzet vormen, en bijgevolg niet in aanmerking komen voor
de berekening van eventuele bonussen.

