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Als jij als ondernemer iets verkoopt, moet je daar btw over 

berekenen. Die btw draag je af aan de Belastingdienst. Die 

mag je dus niet in eigen zak steken. Jouw leveranciers rekenen 

ook btw over de goederen en diensten die jij inkoopt voor je 

bedrijf, dit heet de voorbelasting.  Die btw voorbelasting mag 

je meestal aftrekken van de btw die je betaalt.

Uiteindelijk doe je - meestal eens per kwartaal - aangifte 

bij de Belastingdienst. Zo weet de Belastingdienst hoeveel 

je moet afdragen of terugkrijgen. Belangrijk daarbij is, dat 

je het allemaal goed doet. Wat zijn nou eigenlijk de regels? 

Hoe en waar moet je je gegevens bewaren? Waar moet je 

allemaal aan denken bij de btw-administratie en -aangifte?  

In dit boekje lees je er alles over. 

Introductie
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Moet je btw-aangifte doen?

Als je je bij de Kamer van Koophandel (KVK) in het 
handelsregister inschrijft als ondernemer krijg je 
te maken met de Belasting over de Toegevoegde 
Waarde (btw). We noemen deze belasting ook wel 
omzetbelasting. 

De Belastingdienst beslist aan de hand van je inschrijving 

of je btw-plichtig bent, dus of je btw moet afdragen en mag 

terugvragen. Na je inschrijving bij de KVK krijg je een brief 

van de Belastingdienst waarin staat of je wordt beschouwd 

als ondernemer voor de btw. Als dat het geval is, staat in 

de brief hoe vaak je btw-aangifte moet doen. Dat kan per 

maand, per kwartaal en per jaar. Dat hangt meestal samen 

met je verwachte omzet. 

De Belastingdienst beslist aan de hand 
van je inschrijving of je btw-plichtig bent, 
dus of je btw moet afdragen en mag 
terugvragen
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De Belastingdienst zegt ‘U bent ondernemer als u 

zelfstandig werkzaamheden uitvoert, en daar inkomsten 

uit hebt.’ Er wordt daarbij gekeken of je zelfstandig een 

bedrijf of beroep uitoefent en of je daar regelmatig wat 

mee verdient. Het maakt niet uit of je winst maakt of wilt 

maken. Ook als je onderneming verlies lijdt, moet je btw 

betalen over je omzet. Heb je inkomsten naast je vaste 

baan? Dan moet je daar meestal btw over betalen.  

Ben jij ondernemer 
voor de Belastingdienst? 

Onder welk tarief jouw producten of 
diensten vallen kijk je na op de website  
van de Belastingdienst

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/btw/hoe_werkt_de_btw/voor_wie_geldt_de_btw/ondernemer
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/btw/hoe_werkt_de_btw/voor_wie_geldt_de_btw/ondernemer
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/btw/hoe_werkt_de_btw/voor_wie_geldt_de_btw/ondernemer
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Als je zelfstandig (dus niet voor een werkgever) goederen 

of diensten verkoopt en je daar een vergoeding voor 

vraagt (bijvoorbeeld de kosten en een uurtarief), ben je 

volgens de wet ondernemer. Dan ben je verplicht je in te 

schrijven bij de KVK. 

Werk jij het hele jaar voor één opdrachtgever, die 

bovendien bepaalt waar jij heen gaat, op welke tijden 

jij werkt en met welke materialen of gereedschappen 

je werkt? Dan loop je de kans dat je wordt gezien als 

werknemer en niet als ondernemer. Daarom wordt er ook 

gekeken of je investeert in je onderneming (dus je koopt 

spullen in, of je neemt personeel aan) en of jij - en niet je 

opdrachtgever - beslist wat er gebeurt en wanneer. Meer 

weten? De site van de KVK heeft hierover veel informatie.

Er wordt ook gekeken of je investeert  
in je onderneming (dus je koopt spullen  
in, of je neemt personeel aan)

https://www.kvk.nl/inschrijven-en-wijzigen/inschrijven-bij-de-kamer-van-koophandel/moet-ik-mijn-bedrijf-inschrijven/criteria-van-een-onderneming/
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 21% - het algemene tarief

 9% - het verlaagde tarief. Dit tarief geldt niet alleen 

 voor zgn. ‘eerste levensbehoeften’ zoals 

 voedingsmiddelen, water en geneesmiddelen, maar 

 ook voor kunst en boeken. Het verlaagde tarief 

 geldt daarnaast voor bepaalde diensten, bijvoorbeeld 

	 het	repareren	van	fietsen,	schoenen	en	kleding,	

 diensten van kappers en sport. De Belastingdienst geeft 

 hierover meer informatie. 

 0% - je berekent geen btw, maar kunt wel btw aftrekken 

 op je inkopen. Hier gaat het vaak over leveringen aan 

 het buitenland, de visvangst en levering en 

 bevoorrading van schepen en vliegtuigen. Kijk op de 

 site van de Belastingdienst voor een complete lijst.  

Als je een factuur verstuurt of ontvangt wordt daarop 
meestal de btw gespecificeerd. Zeker als je een factuur 
verstuurt aan een bedrijf, ben je verplicht de btw te 
vermelden. Ook op kassabonnen staat de betaalde btw. 
Er zijn verschillende tarieven: 

Welke btw-tarieven zijn er? 

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/btw/btw_berekenen_aan_uw_klanten/btw_berekenen/btw_tarief/btw_tarief
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/btw/tarieven_en_vrijstellingen/goederen_0_btw/goederen_met_0_btw
https://www.snelstart.nl/download/e-book/factureren-doe-je-zo
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 Vrijgesteld van btw – je berekent geen btw en kunt 

 geen btw aftrekken. Een aantal goederen en diensten 

 zijn vrijgesteld van btw. Je brengt dan geen btw in 

 rekening aan jouw klanten en mag dan ook de btw over 

 gemaakte kosten niet aftrekken. 

Val jij onder de kleineondernemersregeling (KOR)? Dan ben 

je vrijgesteld van btw. Op de volgende pagina lees je meer 

over deze speciale regeling.

Het verlaagde tarief geldt vooral 
voor zgn. ‘eerste levensbehoeften’ 
als voedingsmiddelen, water en 
geneesmiddelen

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/btw/tarieven_en_vrijstellingen/vrijstellingen/vrijstellingen
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Btw en de kleineondernemers-
regeling (KOR)

Op 1 januari 2020 is de nieuwe kleineondernemersregeling 

ingegaan. Blijft jouw omzet onder de €20.000 per 

kalenderjaar? Dan kun je je aanmelden voor de KOR. Je 

bent dan vrijgesteld van btw. Dat betekent dat je geen btw 

hoeft te berekenen aan jouw klanten. Je mag ook geen 

btw terugvragen die je zelf hebt betaald op je inkopen. We 

hebben daar eerder een interessante blog over geschreven. 

Of je je aanmeldt voor de KOR beslis je zelf. Je meldt je aan 

met het aanmeldformulier van de Belastingdienst. Jouw 

aanmelding kan elk kwartaal ingaan. Je moet je minimaal  

4 weken voor het begin van het kwartaal aanmelden. 

Wordt jouw omzet meer dan €20.000 in een kalenderjaar? 

Dan meld je dat direct bij de Belastingdienst. Je valt 

vervolgens niet meer onder de KOR en bent vanaf dat 

moment weer btw-plichtig. 

let op

https://www.snelstart.nl/productnieuws/gebruik-maken-van-de-kor-meld-je-op-tijd-aan
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/btw/hoe_werkt_de_btw/nieuwe-kleineondernemersregeling/aanmelden-voor-de-kleineondernemersregeling
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Jouw deelname aan de KOR geldt altijd voor drie jaar.  

Maak vooraf een inschatting of je grote investeringen wilt 

doen. Is dat het geval, dan kan het zinvol zijn om niet deel te 

nemen aan de KOR, zodat je de btw over jouw investeringen 

kunt terugvragen. 

Maak vooraf een 
inschatting of je grote 
investeringen wilt doen

tip
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Verkopen aan klanten  
in het buitenland

Whoop whoop, je eerste buitenlandse klant is 
binnen! Enthousiast ga je achter je computer zitten 
om de factuur te maken. Maar... hoe zit dat eigenlijk 
met de btw? Elk land heeft andere btw-regels.  
Wat doe je daarmee? En hoe hou je de Belastingdienst 
op de hoogte? 
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Binnen of buiten de EU?  

Allereerst gaat het er om of je verkoopt binnen de EU of 

daarbuiten. Voor leveringen naar landen buiten de EU hoef 

je geen btw te berekenen. Je moet wel kunnen aantonen dat 

je geleverd hebt aan het buitenland en voldoen aan extra 

administratieve verplichtingen van de Belastingdienst. 

Binnen de EU: particulier of zakelijk?
 

Lever je aan klanten in EU-landen? Dan wordt er 

onderscheid gemaakt tussen zakelijke en particuliere 

klanten. Particuliere klanten (consumenten zonder btw-

nummer) betalen normaal gesproken het btw-tarief dat in 

hun land geldt.  

Dat betekent dan wel dat je jouw onderneming in dat 

land moet registreren en daar btw-aangifte moet doen. 

Als je niet veel verkoopt is dat een heel gedoe. Binnen de 

EU zijn daarom drempelbedragen afgesproken. Tot aan 

die drempelbedragen mag je het Nederlandse btw-tarief 

berekenen op je facturen. Verkoop je meer? Dan moet 

je	je	toch	in	het	betreffende	land	registreren	en	het	daar	

geldende btw-tarief berekenen. 

Tot aan die drempelbedragen mag je  
het Nederlandse btw-tarief berekenen  
op je facturen.

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/btw/zakendoen_met_het_buitenland/zakendoen_buiten_de_eu/administratie_bijhouden/administratie_bijhouden_als_u_zakendoet_buiten_de_eu
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/btw/zakendoen_met_het_buitenland/zakendoen_buiten_de_eu/administratie_bijhouden/administratie_bijhouden_als_u_zakendoet_buiten_de_eu
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/btw/zakendoen_met_het_buitenland/goederen_en_diensten_naar_andere_eu_landen/eu-landen_en_-gebieden/eu-landen_en_-gebieden
https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/resources/documents/taxation/vat/traders/vat_community/vat_in_ec_annexi.pdf
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Zakelijke klanten binnen de EU

Als ondernemer in Nederland heb je alleen te maken met 

de Nederlandse btw. Voor jouw buitenlandse klanten geldt 

hetzelfde. Dus lever jij goederen of diensten aan een bedrijf 

in een ander EU-land, dan breng je geen btw in rekening. 

Bij goederen berekent je klant de btw volgens het tarief 

dat in zijn land geldt en doet daarvan aangifte bij de 

Belastingdienst in dat land. 

Lever je een dienst, dan zet je ‘btw verlegd’ op je factuur. De 

klant berekent zelf de btw die in dat EU-land geldt en draagt 

die in eigen land af.  
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let op

tip

Een zakelijke klant binnen de EU heeft een btw-nummer 

in zijn land. Dat nummer vraag je op bij je klant en kun je 

controleren met behulp van de zgn. VIES-check. Gebruik 

je SnelStart? Dan kun je de VIES-check met een druk op de 

knop uitvoeren binnen de klantgegevens. 

Naast de gebruikelijke eisen waaraan je factuur moet 

voldoen, gelden voor leveringen aan andere EU-landen 

aanvullende regels.

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/btw/zakendoen_met_het_buitenland/goederen_en_diensten_naar_andere_eu_landen/factureren/factureren_als_u_zakendoet_met_andere_eu_landen
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Inkopen vanuit een ander EU-land

Omgekeerd geldt voor inkopen vanuit andere EU-landen 

dezelfde regel: de 0% btw (op goederen) of verlegde btw 

(op diensten) bereken en betaal je als ondernemer volgens 

het Nederlandse btw-tarief. Je geeft deze btw aan in je 

btw-aangifte. Natuurlijk mag je deze kosten ook weer 

aftrekken als voorbelasting – net als bij je Nederlandse 

inkoopfacturen, mits ze aan de voorwaarden voor facturen 

voldoen. Per saldo betaal je dus niets. 

Je moet ICP-aangifte doen. Hoe werkt dat?

Als jij goederen of diensten levert aan btw-plichtige afnemers 

in een ander EU-land, moet je daarover btw-aangifte doen. 

Daarnaast doe je de opgaaf intracommunautaire prestaties 

(ICP). Heb je een periode niets geleverd, of zijn jouw diensten 

in het land van de afnemer vrij van btw (0% of vrijgesteld)? 

Dan hoef je geen ICP-aangifte te doen. Btw-aangifte doe 

je wel gewoon elke periode. Het totaalbedrag van de ICP-

aangifte is gelijk aan het bedrag dat je voor die periode invult 

in de btw-aangifte bij Rubriek 3b, ‘Leveringen naar/diensten 

in landen binnen de EU’. 

Meer weten? We hebben er een blog over geschreven met 

nog uitgebreidere informatie: Wie betaalt eigenlijk de btw 

als je zaken doet met het buitenland?

https://www.snelstart.nl/productnieuws/controleer-nu-het-btw-nummer-met-1-druk-op-de-knop
https://www.snelstart.nl/productnieuws/controleer-nu-het-btw-nummer-met-1-druk-op-de-knop
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Maak het jezelf makkelijk

Aan btw- en ICP-aangifte zitten veel haken en ogen. 

Een klein foutje kan nare gevolgen hebben. Gebruik je 

SnelStart, dan staat de btw-aangifte na elke periode 

automatisch voor je klaar. Moet je ICP-aangifte doen? Dan 

wordt ook die automatisch voor je klaargezet. Je hoeft niets 

zelf te berekenen, alleen te zorgen dat je administratie 

is bijgewerkt. Kijk de gegevens nog even goed na en 

verstuur je de aangifte met een druk op de knop naar de 

Belastingdienst. 

Wil je zeker weten dat je het goed doet? Vraag dan jouw 

boekhouder of accountant om hulp. Die is op de hoogte 

van de laatste ontwikkelingen en veranderingen in de wet. 

Uiteindelijk ben je wel zelf verantwoordelijk voor jouw 

belastingaangiften, dus heb je twijfels? Vraag het dan na bij 

de Belastingdienst. 

tip

https://www.snelstart.nl/gratis-proberen
https://www.snelstart.nl/gratis-proberen
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/btw/btw
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Hoe zit het met btw  
en privé-gebruik?

Als je goederen of diensten koopt voor je onderneming, 

mag je de btw hierover aftrekken op je btw-aangifte. De 

Belastingdienst noemt dit aftrekken als voorbelasting en je 

doet dit op je btw-aangifte. De goederen of diensten die aan 

jou geleverd zijn, moeten wel belast zijn met btw (21%, 9% 

of 0%) en de inkoopfactuur van de leverancier moet aan de 

eisen voor een btw-factuur voldoen.  

Maar hoe zit het als je de spullen van je bedrijf ook privé 

worden gebruikt door jou, je familie of je personeel? 

Bijvoorbeeld als je in het weekend met je bedrijfsauto bij je 

ouders op bezoek gaat? Of als je een nieuwe laptop voor je 

onderneming koopt en de oude aan je kind cadeau doet?   

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/btw/administratie_bijhouden/facturen_maken/factuureisen/factuureisen
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Er zijn verschillende mogelijkheden als je spullen gemengd 

zakelijk en privé gebruikt, zo kun je bijvoorbeeld helemaal 

geen btw aftrekken, of alleen btw aftrekken voor het 

gedeelte wat je zakelijk (gaat) gebruiken of alle btw aftrekken 

en aan het einde van het jaar de btw voor het privé-gebruik 

terugbetalen. 

Wat je kiest en hoe je dit verwerkt in je boekhouding hangt 

onder andere af van de aanschafprijs, die mede bepaalt 

of het om investeringsgoederen gaat (bijvoorbeeld een 

bedrijfspand, een auto of een computer). Kijk op de site van 

de Belastingdienst voor meer informatie en laat je adviseren 

door je boekhouder of accountant. Zorg er bovendien voor 

dat je je keuzes goed vastlegt in je administratie.  

Sommige boekhoudprogramma’s, zoals SnelStart, 

berekenen het te betalen btw-bedrag per jaar voor 

de goederen die je ook privé gebruikt. Dit komt dan 

automatisch in je btw-aangifte terecht. Daarnaast moet ook 

je boekhouding bijgewerkt worden. Overleg de btw-privé 

boekingen altijd met je accountant of je boekhouder.  

Zij zijn hierin gespecialiseerd. 

Tot aan die drempelbedragen mag je  
het Nederlandse btw-tarief berekenen  
op je facturen.

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/btw/btw_aftrekken/privegebruik/gemengd_gebruik/gemengd_gebruik
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/btw/btw_aftrekken/privegebruik/gemengd_gebruik/gemengd_gebruik
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De bewaarplicht:  
hoe lang moet je jouw 
gegevens bewaren?

De Belastingdienst wil ook na een paar jaar nog 
kunnen controleren of jij je administratie goed hebt 
bijgehouden en of je genoeg belasting hebt betaald. 
Daarom moet je de hele administratie nog een aantal 
jaar bewaren. We noemen dit de fiscale bewaarplicht.

Dit is in grote lijnen hoe het werkt* 

 De bewaarplicht is normaal gesproken 7 jaar

 Die gaat in vanaf het moment dat de actualiteitswaarde 

 vervalt. Dus heb je een huurcontract, dan begint de 

 bewaartermijn pas als het contract is afgelopen.

 In sommige gevallen geldt een langere bewaarplicht.  

 Zorg dat je de juiste termijn aanhoudt. Twijfel je? 

 Vraag je boekhouder/accountant om advies.

 Bewaar alles wat met jouw bedrijfsvoering te maken 

 heeft. Ook wat je door de accountant of boekhouder 

 laat doen, valt onder de bewaarplicht.

 https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/btw/administratie_bijhouden/administratie_bewaren/ 
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 Bewaar het zoals je het hebt binnengekregen. 

 Ontvang je een factuur per post? Bewaar dan het 

 originele exemplaar. Ontvang je de factuur per e-mail 

 of download je het vanaf je account bij de leverancier? 

 Bewaar dan het digitale document en liefst ook 

 de e-mail. 

 Let op dat kassabonnen, van bijvoorbeeld een 

 tankstation of restaurant, vaak al na een jaar 

 onleesbaar worden. Om toch aan de bewaarplicht te 

 voldoen maak je van de bon een kopie. Bevestig de 

 originele bon aan de kopie. 

 De Belastingdienst wil zoveel mogelijk kunnen 

 controleren. Scan je een papieren document in? Zorg 

 dan dat je ook de achterkant scant, als daar relevante 

 gegevens op staan. Ook eventuele bijlagen moet je  

 scannen. Bewaar voor de zekerheid altijd het papieren 

 exemplaar. 

 Check dat al jouw bonnetjes en facturen voldoen aan 

 de eisen van de Belastingdienst.

* Wat je hier leest, zijn de globale regels. De volledige regels lees je op de 

site van de Belastingdienst. Voldoe je niet aan de bewaarplicht, dan kan 

dat tot grote problemen leiden als je controle krijgt. Zorg daarom altijd  

dat je van tevoren zeker weet welke regels voor jou gelden. Vraag je 

boekhouder of accountant om raad, of controleer het bij de Belastingdienst. 

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/btw/administratie_bijhouden/facturen_maken/factuureisen/factuureisen
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/btw/administratie_bijhouden/administratie_bewaren/hoe_bewaart_u_uw_administratie
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Met een boekhoudprogramma als SnelStart voldoe 

je	makkelijk	aan	de	fiscale	bewaarplicht.	Van	dat	snel	

vervagende bonnetje maak je een foto in de app. Je 

boekhoudprogramma herkent de gegevens van de bon en 

koppelt ze automatisch aan de bijbehorende bankbetaling. 

De Belastingdienst ziet zo dat er niet mee is geknoeid. En 

jij hebt alles bij de hand. Bewaar voor de zekerheid ook de 

originele factuur of bon. 

SnelStart proberen? De eerste 30 dagen zijn gratis!  

Probeer het nu. 

 

Werk je al met SnelStart en wil je meer weten over de 

btw-aangifte? Klik hier voor meer informatie over btw in 

SnelStart 12 en klik hier voor meer informatie over btw in 

SnelStart Web. 

tip

https://www.snelstart.nl/gratis-proberen
https://kennisplein.snelstart.nl/klanten/s/article/snelstart-versie-12#aangifte
https://kennisplein.snelstart.nl/klanten/s/article/starten-met-btw-aangifte-in-web
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Denk hier ook nog even aan

Je bent enthousiast aan het ondernemen geslagen en het 

loopt lekkerrr! Het geld stroomt binnen, de kosten houd 

je binnen de perken en op je dashboard in SnelStart zie je 

dat je winst zich positief ontwikkelt. Lekker uitgeven dus? 

Nieuwe bedrijfswagen, busje met belettering en een keertje 

extra op vakantie... 

Wacht even! De btw is niet de enige belasting die je moet 

afdragen. Dit blog op ikwordzzper.nl helpt je op weg om te 

berekenen hoeveel van jouw inkomen je moet reserveren 

om straks de inkomstenbelasting te kunnen betalen. In 

het algemeen kun je ervan uit gaan dat het genoeg is om 

hiervoor zo’n 25% van je omzet te reserveren. 

https://www.ikwordzzper.nl/blogs/weet-wat-je-netto-mag-besteden-als-zzp-er
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SnelStart maakt boekhouden makkelijk. Als jij druk bezig 

bent je bedrijf uit te bouwen dan wil je zo snel mogelijk klaar 

zijn met je boekhouding. Bonnen inscannen, facturen maken, 

bankmutaties automatisch verwerken, btw-aangifte doen, je 

hebt het zo voor elkaar. Zo kun je door met het échte werk. 

Dit boekje is voor jou.  
Van SnelStart.  

Ook makkelijk je boekhouding doen  
en je administratie automatiseren?

Meer informatie

http://www.snelstart.nl


SnelStart E-book   Btw

Jonneke Duin is tekstschrijver en 
content-marketeer. Bij SnelStart  
en al jaren als freelancer. 

‘Schrijven doe ik al zolang ik me kan 

herinneren. Mijn moeder gaf me een 

pen en papier toen ik als eenjarig 

meisje in de box zat. Ik was uren zoet.’ 

E-books en blogs schrijft Jonneke vanuit 

haar ervaring als ondernemer. Omdat 

ze veel heeft geleerd van alles wat fout 

ging (en dat was nogal wat). Dat helpt 

jou dan weer vooruit. 

Redactie: Marjolijne Banks - van der Ven
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