
Aangifte

Inkomstenbelasting



Leuk dat je gaat werken als flexwerker via

Level.works. Naast de btw-aangifte die je elk

kwartaal doet, zal je ook één keer per jaar je

aangifte inkomstenbelasting indienen. In dit

document bespreken wij de ins en outs, zodat

het voor jou zo gemakkelijk mogelijk wordt

gemaakt!

Inkomstenbelasting
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Eén keer per jaar doet iedereen in Nederland zijn of haar

belastingaangifte. Hierin geef je aan wat je het afgelopen

kalenderjaar aan inkomsten hebt ontvangen. De

inkomstenbelasting is een directe belasting die je betaalt over

je inkomen.

Wanneer je in loondienst werkt, betaalt je werkgever

automatisch jouw inkomstenbelasting door dit in te houden

op je bruto loon. Netto krijg je uitbetaald wat je daadwerkelijk

mag houden en je werkgever draagt het deel wat naar de

Belastingdienst moet voor je af. Bij je aangifte

inkomstenbelasting zijn de meeste bedragen op deze manier

al voor je ingevuld. 

Als flexwerker (zzp'er) moet je bij het doen van je

belastingaangifte echter zelf aangeven wat je inkomsten zijn

geweest van het afgelopen kalenderjaar. Er is geen

werkgever die dit voor je invult, het is daarom belangrijk dat

je je administratie goed op orde houdt. Als zelfstandige

ontvang je geen loon maar maak je omzet, je betaalt

belasting over de winst die hiervan over blijft. In jouw geval,

als flexwerker via Level.works, is dat je omzet exclusief btw,

minus eventuele zakelijke kosten die je hebt gemaakt.

Inkomstenbelasting

Je aangifte inkomstenbelasting doe je jaarlijks tussen 1

maart en 30 april.

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/belastingaangifte/belastingaangifte
https://www.ikgastarten.nl/zzp/belasting/freelancer-zijn-en-ondernemen-zo-zit-dat


Ondanks dat je ondernemer bent voor de btw, kun je door

de Belastingdienst zowel wel als niet als ondernemer voor de

inkomstenbelasting worden beschouwd. Of je als

ondernemer voor de inkomstenbelasting gezien wordt, hangt

af van een aantal factoren: de zelfstandigheid, het

ondernemersrisico, het debiteurenrisico, de continuïteit en de

omvang van je onderneming. Uiteindelijk wordt er vooral naar

je gemiddelde jaaromzet gekeken. Hier een link naar de

OndernemersCheck zodat je weet of jij als ondernemer voor

de inkomstenbelasting wordt gezien.

Als je geen ondernemer bent voor de inkomstenbelasting

doe je je aangifte in de categorie ‘inkomsten uit overig werk’.

Word je wel gezien als ondernemer voor de

inkomstenbelasting, dan doe je aangifte in de categorie ‘winst

uit eigen onderneming’.

Omdat je als zelfstandige werkt, zijn er twee categorieën

waar je inkomsten in kunnen vallen:

Twee categorieën

Inkomsten uit overig werk

Winst uit eigen onderneming

1.

2.

https://www.youtube.com/watch?v=ym9lMT6xEaM
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/ondernemers/content/hulpmiddel-checken-of-ik-ondernemer-ben-voor-de-inkomstenbelasting


Het verschil tussen ‘inkomsten uit loondienst’ en ‘inkomsten

uit overig werk’, is dat je bij inkomsten uit overig werk recht

hebt op het aftrekken van zakelijk gemaakte kosten.

Wanneer je inkomsten als flexwerker in de categorie ‘winst

uit eigen onderneming’ vallen, kan je naast het aftrekken van

je zakelijke kosten ook nog aanspraak maken op de mkb-

winstvrijstelling van 14%, de zelfstandigenaftrek en de

startersaftrek. Als je verdiensten vallen onder ‘inkomsten uit

overig werk’ heb je hier helaas geen recht op. 

Voor de zelfstandigen- en startersaftrek moet je wel aan het

urencriterium van 1.225 uur voldoen, wat betekent dat je

minimaal 1.225 uur aan je onderneming moet hebben

besteed gedurende 2021 (indirecte uren zoals reistijd mag je

mee rekenen). 

Ook als je gewerkt hebt via Level.works zonder btw-id, zul je

je inkomsten moeten benoemen in de aangifte

inkomstenbelasting. Je bent in dit geval geen ondernemer

voor de inkomstenbelasting, dus de inkomsten vallen in de

categorie ‘inkomsten uit overig werk’. Heb je ons platform

uitgeprobeerd zonder btw-id, dan is dit voor jou van

toepassing.

Nog geen btw-id?

De verschillen

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/werk-en-inkomen/content/welke-kosten-mag-ik-aftrekken-van-mijn-bijverdiensten
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/ondernemers/content/heb-ik-recht-op-de-mkb-winstvrijstelling
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/ondernemers/content/wanneer-heb-ik-recht-op-de-zelfstandigenaftrek
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/ondernemers/content/wanneer-heb-ik-recht-op-de-startersaftrek


De inkomsten die je ontvangt met je werk als flexwerker

worden belast in box 1 omdat het inkomen uit werk betreft. 

Je inkomen uit box 1 wordt belast door een oplopend tarief

verdeeld in twee schijven. Al je inkomen uit werk en woning

tot €68.508 wordt belast met een tarief van 37,1%, alles wat

je daarbovenop verdient uit werk en woning wordt belast

met 49,5%. 

In Nederland werkt het belastingsysteem met drie boxen. Alle

inkomsten zijn in te delen in één van de drie boxen en de

boxen worden elk verschillend belast. Je kent ze

waarschijnlijk wel, maar hieronder nog even het lijstje voor

het overzicht. 

Belastingtarieven

Box 1: Belasting over inkomen uit werk en woning

Box 2: Belasting over inkomen uit aanmerkelijk belang in een vennootschap

Box 3: Belasting over je spaargeld en beleggingen 

Belastingschijf Belastbaar inkomen uit werk en woning Tarief

1

2

< €68.508

≥ €68.508

37,1%

49,5%



Om deze percentages wat te verhelderen volgt hier een

rekenvoorbeeld. 

Je hebt het afgelopen jaar gemiddeld 10 uur per week

gewerkt voor een tarief van €16 per uur. Dan betekent dit dat

je 10 x 16 x 52 = €8.320 aan inkomsten uit je onderneming

hebt verdient (let op, het gaat om je verdiensten exclusief

btw). Deze inkomsten vallen in schijf 1 van box 1 en worden

dus belast tegen een tarief van 37,1%. 

Gelukkig hoef je dit volledige bedrag (37,1% x €8.320 =)

€3.087 niet af te dragen doordat je recht hebt op heffings-

en arbeidskorting. Als freelancer kom je daarnaast nog in

aanmerking voor andere aftrekposten, verderop meer

hierover.

Rekenvoorbeeld

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/inkomstenbelasting/heffingskortingen_boxen_tarieven/heffingskortingen/algemene_heffingskorting/algemene_heffingskorting
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/inkomstenbelasting/heffingskortingen_boxen_tarieven/heffingskortingen/arbeidskorting/arbeidskorting
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/inkomstenbelasting/aftrekposten/


Stap 1 Log in op ‘Mijn Belastingdienst’

Stappenplan
Aangifte bij 'inkomsten uit overig werk'

Je logt in met je DigiD op de site van de Belastingdienst of op

de app ‘Aangifte’. Klik op: ‘Inkomstenbelasting’ → ‘Belastingjaar

2021’ → ‘Aangifte inkomstenbelasting doen’ 

Stap 2 Bereken je omzet
Je omzet is je het geld wat je verdient hebt met je werk als

freelancer exclusief btw. Je omzet is het totaal van de

bedragen van alle facturen die je van Level.works hebt

ontvangen van 2021 bij elkaar opgeteld. Om je winst te

berekenen trek je van je omzet je gemaakte zakelijke kosten

af (ook exclusief btw). 

Stap 3 Bereken je zakelijke kosten
Kosten die je van je omzet af mag trekken om tot je

belastbare winst te komen zijn kosten die je maakt

gerelateerd aan je onderneming. Denk hierbij aan kosten voor

speciale werkkleding of gemaakte reiskosten. Heb je een

vergoeding ontvangen voor gemaakte onkosten? Dan moet

je die vergoeding optellen bij je opbrengsten. Kosten die je

maakt voor zowel privé als zakelijk gebruik moet je splitsen

zodat je alleen de kosten meeneemt die aan je onderneming

verbonden zijn. Hier meer informatie over opbrengsten en

kosten.

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/home/content/inloggen-mijn-belastingdienst
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/werk_en_inkomen/werken/niet_in_loondienst_werken/opbrengsten_en_kosten/opbrengsten_en_kosten


Stap 4 Voer je belastbaar inkomen in
Na het optellen van je omzet en het aftrekken van je zakelijke

kosten kom je tot je winst, je belastbaar inkomen, en deze vul

je in. 

Stap 5 Heffingskortingen worden automatisch berekend
Je hebt naast het aftrekken van je zakelijke kosten ook recht

op algemene heffingskorting en arbeidskorting, deze zijn

afhankelijk van de hoogte van je winst (belastbaar inkomen). 

Na het invullen van je belastbaar inkomen worden de

heffingskortingen automatisch berekend, maar ter

verheldering staat hieronder toch hoe ze zijn opgebouwd. 



Iedereen heeft recht op de algemene heffingskorting, wat

een korting is op je inkomstenbelasting. Zoals je hieronder

kunt zien krijg je een korting van €2.837 op je

inkomstenbelasting als je in 2021 minder dan €21.044 hebt

verdiend, wat in het geval van de meeste flexwerkers zo is. 

Algemene heffingskorting

Belastbaar inkomen uit werk en woning Algemene heffingskorting

< €21.044

Van €21.044 tot €68.508

€2.837

€2.837 - 5,977% x (belastbaar inkomen

uit werk en woning - €21.043)

≥ €68.508 €0

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/inkomstenbelasting/heffingskortingen_boxen_tarieven/heffingskortingen/algemene_heffingskorting/algemene_heffingskorting


Arbeidskorting is een soortgelijke korting op je

inkomstenbelasting. Hieronder vind je de tabel van 2021 voor

mensen jonger dan de AOW gerechtigde leeftijd. Heb je de

AOW-leeftijd al bereikt? Check dan de site van de

belastingdienst voor de desbetreffende tabel.

Arbeidskorting

Arbeidsinkomen Arbeidskorting

< €10.109

Van €10.109 tot €21.836

4,581% x arbeidsinkomen

€463 + 28,771% x (arbeidsinkomen -

€10.108)

Van €21.836 tot €35.653 €3.837 + 2,663% x (arbeidsinkomen -

€21.835)

Van €35.653 tot €105.737

≥ €105.737 €0

€4.205 - 6% x (arbeidsinkomen -

€35.652)

Hier een rekenhulp om je arbeidskorting te berekenen.

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/inkomstenbelasting/heffingskortingen_boxen_tarieven/heffingskortingen/arbeidskorting/tabel-arbeidskorting-2021
https://www.berekenhet.nl/werk-en-inkomen/arbeidskorting.html


Stap 6 Te betalen aanslagen worden getoond
Als je jouw winst (belastbaar inkomen) hebt ingevuld, worden

je heffingskortingen automatisch berekend en getoond. Je

ziet nu staan wat je de Belastingdienst verschuldigd bent. 

Als freelancer betaal je net als werknemer in loondienst

premie voor de Zorgverzekeringswet (Zvw). Als je in

loondienst werkt wordt deze premie al ingehouden op je loon

maar als flexwerker moet je deze premie betalen bij je

aangifte inkomstenbelasting. De premie Zvw voor

zelfstandigen in 2021 bedraagt 5,75% van je winst met een

maximumbijdrage-inkomen van €58.311. Dit betekent dat je

maximaal €58.311 x 5,75% = €3.353 moet betalen aan

Zorgverzekeringswet premie. In werkelijkheid zal deze premie

voor jou een stuk lager liggen door een gemiddeld lager

jaarinkomen. 

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/werk_en_inkomen/zorgverzekeringswet/zorgverzekeringswet
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/werk_en_inkomen/zorgverzekeringswet/veranderingen-bijdrage-zvw/


Stap 7 Onderteken en verzend
Controleer of je alles goed hebt ingevuld en onderteken en

verstuur je formulier ergens tussen 1 maart en 1 mei.

Stap 8 Mail Belastingdienst
De Belastingdienst stuurt je een bericht genaamd ‘aanslag’,

met hoeveel belasting je definitief zal moeten betalen. Dit

bericht ontvang je binnen drie maanden na het indienen van

je aangifte. 



Bij het berekenen van je netto inkomen zijn de kosten

voor verzekeringen en pensioen niet meegenomen.

Als je een hypotheek op je huis hebt kan dit invloed

hebben op je inkomstenbelasting doordat dit kosten zijn

die in box 1 vallen. Zie hier een rekenhulp om je netto

besteedbaar inkomen te berekenen.

Als je naast je werk als flexwerker ook nog in loondienst

werkt, komen je verdiensten als freelancer boven op je

verdiende loon, omdat het beiden in box 1 belast wordt.

Zie hier een rekenhulp om je extra inkomen te berekenen.

Houd rekening met...

https://www.ikwordzzper.nl/zzp-stappenplan/handige-hulpmiddelen/netto-besteedbaar-inkomen-calculator-zzp/
https://www.berekenhet.nl/ondernemen/parttime-ondernemer-extra-inkomen.html



