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Omzetbelasting (BTW)
Wat is BTW?
BTW staat voor belasting toegevoegde waarde, ook wel
omzetbelasting genoemd. Deze belasting is door de overheid
ingesteld en wordt geheven over de verkoopprijs van producten of
diensten. Als zzp'er moet je over jouw geleverde diensten btw in
rekening brengen bij jouw opdrachtgevers. Je int als het ware de
BTW, maar moet de ontvangen BTW later weer afdragen aan de
belastingdienst. De diensten die je via Talent Trade werkt vallen
onder het 21% tarief.

BTW op de factuur
Je moet BTW in rekening brengen aan de opdrachtgever op je
factuur. Wanneer je jouw diensten levert via Talent Trade, worden
de facturen door Talent Trade opgesteld namens jou. Deze facturen
voldoen uiteraard aan de factuureisen. Op deze facturen staat jouw
uurtarief + 21% BTW. Je ontvangt dus je uurtarief + 21% BTW op
jouw rekening. Reken jezelf alleen niet rijk! Deze BTW moet je aan
het eind van ieder kwartaal weer afdragen via de BTW-aangifte.



Zakelijke telefoongesprekken
Zakelijke reiskosten (auto & ov)
Werkkleding
Vakliteratuur

BTW op inkoopfacturen
Als zzp'er kan het voorkomen dat je zakelijke producten en/of
diensten voor jouw onderneming koopt. Voor deze gemaakte kosten
ontvang je een factuur van de leverancier. In een winkel is dit
meestal een kassabon. Op deze factuur/bon staat de BTW, net als
op jouw verkoopfacturen die namens jou worden verstuurd via
Talent Trade. Bij het betalen van deze inkoopfactuur (of dus gewoon
bij aankoop in de winkel) betaal je BTW aan de leverancier. Ook voor
ontvangen facturen geldt dat deze aan de factuureisen moeten
voldoen. Het totaal aan betaalde BTW kun je terugvorderen van de
belastingdienst. Verderop vind je een voorbeeld hoe dit werkt.

Welke kosten zijn aftrekbaar?
Zakelijke kosten (kosten die je maakt om je bedrijf te runnen), zijn
aftrekbaar. Deze kosten verlagen je winst en zorgen dus voor een
lagere belastinglast. Er zijn diverse kosten die hier (gedeeltelijk)
onder vallen, denk onder andere aan:

Klik hier voor een uitgebreid overzicht
van alle aftrekbare kosten

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/werk-en-inkomen/content/aftrek-zakelijke-kosten
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/werk-en-inkomen/content/aftrek-zakelijke-kosten


Om de BTW als voorbelasting te kunnen terugvorderen moet je
uiteraard BTW-plichtig zijn. Ben je niet BTW-plichtig (als je gebruik
maakt van de KOR) dan kun je de BTW ook niet als voorbelasting
terugvorderen. Daarnaast gelden er beperkingen voor goederen die
je zowel privé als zakelijk gebruikt. Kosten die je gemaakt hebt voor
vrijgestelde omzet mag je niet aftrekken.

Het totaal (de som) van alle BTW die je hebt betaald noemen we
voorbelasting. Indien je BTW-plichtig bent mag je het totaal aan
betaalde BTW (de voorbelasting) in mindering brengen op het totaal
dat je aan BTW hebt ontvangen. Wanneer je een
boekhoudprogramma gebruikt wordt hier vrijwel altijd al rekening
mee gehouden, mits je de boekhouding goed bijhoudt.

Dit moet altijd op een
inkoopfactuur of kassabon

staan:

Datum van de factuur
Naam van de leverancier
Btw-tarief op de factuur
Factuurbedrag exclusief
eninclusief btw
Omschrijving van
degoederen en diensten
Categorie waar de
factuuronder valt



Omzetbelasting doen
De omzetbelasting doe je altijd over een bepaalde periode ofwel
tijdvak. In de meeste gevallen is dat een kwartaal. Je doet dus
aangifte over het afgelopen kwartaal. In een tijdvak maak je:

A. Omzet
Over de gemaakte omzet moet je BTW in rekening brengen bij je
opdrachtgevers. Als je alle BTW van alle verkoopfacturen in een
bepaald tijdvak bij elkaar optelt heb je de som van alle ontvangen
BTW.

Voorbeeld: je hebt drie facturen van diensten van ieder 9 uur met
een uurtarief van €38,-. Dan kom je uit op €342,- per dienst excl.
BTW. Je BTW bedraagt dan €342,- maal 21% = €71,82. Je hebt drie
facturen, dus in totaal heb je drie keer €71,82 = €215,46 aan BTW
ontvangen. Dit bedrag moet je afdragen aan de belastingdienst
tijdens je BTW-aangifte.



B. Kosten
Over je gemaakte bedrijfskosten heb je BTW betaald. Op de
inkoopfacturen van jouw leveranciers is namelijk BTW in rekening
gebracht. Als je alle BTW van alle inkoopfacturen in een bepaald
tijdvak bij elkaar optelt heb je de som van alle betaalde BTW.

Voorbeeld: je hebt in een kwartaal een inkoopfactuur ontvangen. Dit
is een bonnetje van werkkleding die je hebt gekocht. In totaal heeft
deze werkkleding jou €61 gekost. Dit bedrag is al inclusief 21% BTW.
In feite is de €61 dus gelijk aan 121%. Hoe geef je dit dan op aan de
belastingdienst? Je maakt de som €61 / 121 x 21% = €10,59.
Geen zorgen! Dit staat in (bijna) alle gevallen ook gewoon al op je
factuur of kassabon. Dit is het totaalbedrag aan betaalde BTW en
geef je dus op als voorbelasting.

Hoe werkt de omzetbelasting dan vervolgens? Je hebt nu dus twee
totaalbedragen.

Je mag de betaalde BTW, de voorbelasting (B) verrekenen met de
ontvangen BTW (A). In bovenstaand voorbeeld is het resultaat:
€215,46 - €10,59 = €203,87. Je moet dus nog €203,87 betalen aan de
belastingdienst.



Waar doe ik de BTW-aangifte?
De omzetbelasting doe je bij de belastingdienst.

Nadat je de aangite hebt verstuurd, krijg je van de belastingdienst
een ontvangstbevestiging via mail. Krijg je BTW terug? Dan ontvang
je van de belastingdienst binnen enkele weken een terugkoppeling.
Moet je BTW betalen? Dan moet je dat uiterlijk doen voor de datum
die in het beveiligde deel van de belastingdienst staat. Wanneer je
niet op tijd betaalt, stuurt de belastingdienst een naheffingsaanslag
of een boetebeschikking. Houd tijdens de betaling altijd rekening
met een aantal dagen verwerkingstijd.

Termijnen en tijdvakken
Indien je BTW-plichtig bent moet je altijd omzetbelasting doen. Let
op: ook als je niets aan te geven hebt! Dus indien je geen diensten
hebt gewerkt, maar wel een BTW-nummer hebt, doe je altijd
omzetbelasting over een bepaalde periode. De meest gebruikelijke
periode is de aangifte per kwartaal. Hierbij doe je dus vier keer per
jaar BTW-aangifte. Je kan de aangifte doen vanaf de eerste dag van
de desbetreffende maand.

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/home/home


Tijdvak                                        Aangifte en betaling moet binnen zijn op
1e kwartaal                                                                                                         30 april
2e kwartaal                                                                                                            31 juli
3e kwartaal                                                                                                  31 oktober
4e kwartaal                                                                   31 januari opvolgend jaar

Let op: Je aangifte moet ingediend zijn voor de genoemde datum.
Het bedrag dat je aan BTW moet betalen moet ook uiterlijk op de
genoemde datum op de rekening van de belastingdienst staan.
Houd hierbij rekening met de verwerkingstijd die jouw bank hiervoor
nodig heeft.

Wanneer het tijd is om aangifte te doen, kun je op meerdere
manieren een herinnering krijgen. De belastingdienst biedt hiervoor
verschillende hulpmiddelen, zoals de BTW-alert app en het alvast
klaarzetten van de belastingaangifte.



Te laat of een keer overslaan? Boete!
De belastingdienst kent twee soorten boetes als het gaat om een te
late omzetbelasting, namelijk de verzuimboete en de betaalboete.

De verzuimboete
Deze wordt opgelegd als je de aangifte zelf te laat hebt ingediend bij
de belastingdienst. De belastingdienst kent hiervoor een
coulancetermijn van zeven kalenderdagen. Als jouw aangifte binnen
deze termijn binnen is, krijg je geen boete. Als de aangifte later of
helemaal niet bij de belastingdienst binnenkomt, krijg je een boete
van €68. Zorg er dus voor dat je administratie goed bijgehouden is,
zodat je rustig de tijd hebt om de aangifte te doen. Laat je de
aangifte door een boekhouder doen? Zorg er dan voor dat de
boekhouder tijdig over alle stukken beschikt en maak goede
afspraken wat er gebeurt als de aangifte toch te laat verzonden
wordt.



De betaalboete
De belastingdienst legt deze boete op als je te laat bent met het
betalen van de omzetbelasting. Ook als je helemaal niet betaalt of
zelfs als je te weinig hebt overgemaakt, kan je een betaalboete
verwachten. De belastingdienst kijkt hierbij naar de dag dat het
bedrag op de rekening van de belastingdienst is bijgeschrevenen en
dus niet wanneer de betaalopdracht is verzonden. Ook voor deze
boete geldt een coulancetermijn van zeven kalenderdagen. Maar
alleen wanneer je de BTW-aangifte de vorige keer wél op tijd hebt
betaald. De boete bedraagt dan 3% van het te laat betaalde bedrag,
met een minimum van€50 en een maximum van €5514.

Als je de aangifte te laat doet en dus ook de BTW te laat betaalt, krijg
je een dubbele boete!

Meer informatie over werken via Talent Trade, inkomstenbelasting
of de KOR (kleineondernemersregeling)? Check onze website.

Heb je nog vragen?

Check de veelgestelde vragen
of neem contact met ons op
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