
Omzetbelasting &

btw-aangifte



Hi Topper, leuk dat je gaat werken als

flexwerker via Level.works. Flexwerken, ook wel

freelancen genoemd, geeft je veel vrijheid wat

betreft wanneer én voor wie je werkt. Het

werken als freelancer brengt echter ook wat

verplichtingen met zich mee, zoals het aangeven

van je omzetbelasting tijdens de btw-aangifte.

Als flexwerker ben je ondernemer voor de btw

en moet je elk kwartaal je aangifte

omzetbelasting doen.

Omzetbelasting & btw-aangifte 

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/btw/btw_aangifte_doen_en_betalen/
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Belasting Toegevoegde Waarde (BTW) is een door de

overheid verplichte heffing over de verkoopprijs van

goederen en diensten die in Nederland verkocht worden. In

Nederland heb je tarieven van 0%, 9% en 21% btw, afhankelijk

van het soort dienst/product. Als flexwerker via Level.works

reken je 21% btw over jouw gewerkte diensten aan de

opdrachtgever (tenzij je gebruik maakt van de KOR). De btw

die je op deze manier int moet je eenmaal per kwartaal weer

afdragen aan de Belastingdienst. 

BTW

De facturen van je gewerkte

uren aan de opdrachtgever

worden door Level.works

opgemaakt en verstuurd. Deze

facturen voldoen aan de

vereisten van de

Belastingdienst en hierop staat

je uurtarief + 21% btw, wat ook

het bedrag is wat je op je

rekening zult ontvangen.

Verkijk je hier dus niet op, de

21% btw zal je weer af moeten

dragen aan het einde van het

kwartaal (reken dit niet tot je

verdiensten).

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/btw/hoe_werkt_de_btw/nieuwe-kleineondernemersregeling/


Als flexwerker via Level.works zul je hier niet veel mee te

maken krijgen maar het kan zo zijn dat je kosten maakt die

gerelateerd zijn aan je onderneming. Denk bijvoorbeeld aan

de aanschaf van veiligheidsschoenen of andere

werkgerelateerde producten. De btw die je hierover betaald

hebt kun je inhouden op de terug te betalen btw over je

gewerkte uren. Een uitgebreid overzicht van alle aftrekbare

kosten kun je hier terug vinden. In het rekenvoorbeeld op de

volgende pagina wordt duidelijker hoe dit in zijn werk gaat. 

Voorbelasting

Als je gebruik maakt

van de KOR ben je niet

btw-plichtig en kun je

gemaakte btw kosten

ook niet terugvorderen. 

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/werk-en-inkomen/content/aftrek-zakelijke-kosten
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/btw/hoe_werkt_de_btw/nieuwe-kleineondernemersregeling/kleineondernemersregeling


Om alle informatie over het afdragen en terugvorderen van je

btw wat te verhelderen volgt hier een rekenvoorbeeld. 

Stel, je hebt het afgelopen kwartaal vier keer gewerkt, vier

shifts van 9 uur voor €16 per uur. Dit maakt een totaal

bedrag van €144 per shift, exclusief btw. Aan je

opdrachtgever heb je dit bedrag gefactureerd inclusief btw,

wat betekent dat je €144 x 21% = €30,24 aan btw hebt

ontvangen per gewerkte shift. 

Rekenvoorbeeld

Uren Totaal incl. btwUurtarief Btw (21%)

9

9

9

9

36

€16

€16

€16

€16

€16

Totaal excl. btw

€144

€144

€144

€144

€576

€30,24

€30,24

€30,24

€30,24

€120,96

€174,24

€174,24

€174,24

€174,24

€696,96

In totaal heb je dit kwartaal dus 4 x €30,24 = €120,96 aan

btw ontvangen, wat je moet afdragen aan de Belastingdienst.



Mocht het zo zijn dat je in het afgelopen kwartaal zakelijk

kosten hebt gemaakt, zoals bijvoorbeeld het aanschaffen van

veiligheidsschoenen voor je diensten in het magazijn. Dan

mag je de btw die je hierover betaald hebt van je terug te

betalen btw aftrekken (wanneer je niet meedoet aan de

KOR). Let er wel goed op dat je de factuur of kassabon

bewaard, deze aan bepaalde eisen voldoet en dat je kunt

verklaren waarom je gemaakte kosten ook daadwerkelijk

zakelijk zijn.

Rekenvoorbeeld vervolg
Stel, je hebt het afgelopen kwartaal €40 (incl. btw)

uitgegeven aan werkschoenen, dan is hiervan €40 / 121% x

21% = €6,94 btw. Dit bedrag mag je aftrekken van je af te

dragen btw. In dit geval ben je de Belastingdienst dus

€120,96 - €6,94 = €114,02 verschuldigd over het afgelopen

kwartaal. 

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/btw/administratie_bijhouden/facturen_maken/factuureisen/factuureisen


Je aangifte omzetbelasting doe je digitaal door in te loggen

op de site van de Belastingdienst, bij Mijn Belastingdienst

Zakelijk. Daar vind je het het formulier ‘Aangifte

omzetbelasting’.

In de aangifte vermeldt je de btw die je hebt berekend aan je

opdrachtgevers, en de eventuele btw die je leveranciers aan

jouw berekend hebben. Na het indienen ontvang je een

ontvangstbevestiging per mail. Als je btw terug krijgt, ontvang

je binnen enkele weken berichtgeving. Als je btw moet

betalen, zul je dit voor een uiterlijke datum moeten

overmaken binnen de beveiligde omgeving op de site van de

Belastingdienst. Let er op dat je op tijd betaalt zodat je geen

boete riskeert, houd ook rekening met een paar dagen

verwerkingstijd van de bank.

Hoe doe ik btw-aangifte?

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/ondernemers/content/inloggen-voor-ondernemers


Wanneer je btw-plichtig bent moet je elk kwartaal

omzetbelasting aangifte doen, ook als je een periode geen

verdiensten hebt gehad. Let hier goed op om boetes te

vermijden. Je doet dus vier keer per jaar je aangifte

omzetbelasting, hieronder staan de uiterlijke data waarop

zowel de aangifte als de betaling binnen moeten zijn. Je kan

je aangifte al indienen vanaf de eerste dag van de

desbetreffende maand. Om je een handje te helpen ontvang

je van ons elk kwartaal op het juiste moment een overzicht

van je gewerkte diensten en een stappenplan voor de

aangifte omzetbelasting.

1e kwartaal → 30 april

2e kwartaal → 31 juli

3e kwartaal → 31 oktober

4e kwartaal → 31 januari

(opvolgende jaar)

Uiterlijke aangifte data



Je hebt twee soorten boetes die de belastingdienst hanteert

bij het niet juist afhandelen van je omzetbelasting. 

De verzuimboete wordt opgelegd wanneer je je aangifte

omzetbelasting te laat of helemaal niet hebt ingediend op de

site van de Belastingdienst. Er bestaat een coulancetermijn

van zeven dagen na de uiterlijke datum, als de aangifte dan

nog niet binnen is krijg je een boete van €68. 

De betaalboete wordt opgelegd als je te laat bent met het

betalen van de verschuldigde btw. Ook als je niet betaald of

te weinig zal je deze boete ontvangen. De boete bedraagt 3%

van het te laat betaalde bedrag met een minimum van €50

en een maximum van €5514. Ook bij de betaalboete bestaat

er een coulancetermijn van zeven kalenderdagen.

LET OP: als je de aangifte te laat doet en ook de btw te laat

afdraagt krijg je een dubbele boete.

Boetes

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/btw/btw_aangifte_doen_en_betalen/boetes/u_doet_geen_of_te_laat_aangifte
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/btw/btw_aangifte_doen_en_betalen/boetes/u_betaalt_niet_te_laat_of_te_weinig


Als je aan bepaalde voorwaarden voldoet kun je in

aanmerking komen voor de kleineondernemersregeling

(KOR). Je kunt aanvragen om van deze regeling gebruik te

maken en dit houdt in dat je 0% btw berekent over je

gewerkte uren, wat weer betekent dat je niets hoeft af te

dragen bij je omzetbelasting aangifte. Op deze manier kun je

ook geen btw terugvorderen op aangeschafte goederen voor

je onderneming, maar het bespaart je wel de moeite van het

apart houden en afdragen van je ontvangen btw. 

KOR

Administratie
Om het aangeven van je omzetbelasting zo vlekkeloos

mogelijk te laten verlopen, moet je ervoor zorgen dat je je

administratie goed bijhoudt. Je bent als ondernemer zelfs

wettelijk verplicht om je administratie van de afgelopen 7 jaar

te bewaren. Gelukkig maken wij dit een stukje makkelijker

voor je door alle facturen per kwartaal aan te leveren en je

gewerkte diensten kun je altijd terug vinden in de app.

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/btw/hoe_werkt_de_btw/nieuwe-kleineondernemersregeling/kleineondernemersregeling
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/btw/administratie_bijhouden/

