
 
28 november 2017 
 
BTW richtlijnen 
Omzetbelasting of btw (belasting over de toegevoegde waarde) geldt voor de meeste ondernemers. 
Btw is de belasting die u betaalt over uw omzet.  
 
U berekent de btw in de prijs voor uw goederen of diensten. Per maand, kwartaal of jaar doet u 
(uitsluitend digitaal) aangifte, en betaalt u de btw.  
U telt de btw op bij het bedrag dat u rekent. Uw verkoopprijs is dan inclusief btw. 
Btw die u zelf betaald hebt over zakelijke kosten mag u aftrekken. 
Het standaardtarief is 21%. Maar soms is het 6%, 0% of geldt een vrijstelling. 
(De regering wil in 2019 deze BTW tarieven verhogen). 
 
Btw-bedrag berekenen 
U berekent bij uw aangifte zelf hoeveel btw u aan de fiscus moet betalen. In uw administratie houdt 
u bij hoeveel btw u hebt berekend aan klanten en hoeveel btw u hebt betaald aan leveranciers. Het 
verschil hiertussen is de btw die u moet betalen of die u terugkrijgt. 
 
Uw verkoop factuur moet voldoen aan onderstaande eisen: 

 de naam en het adres van uw bedrijf 

 uw btw-nummer  

 uw KvK-nummer  

 uw IBAN 
 de naam en het adres van uw klant 
 de datum van uw factuur 
 een factuurnummer (dit moet uniek zijn) 
 omschrijving van de geleverde goederen of diensten  
 het factuurbedrag exclusief btw 
 het btw-tarief 
 het btw-bedrag 
 
De inkoopfacturen moeten dus ook aan deze eisen voldoen. Hierop staan dan bovenstaande 
gegevens maar dan van uw leverancier. Voldoet de factuur niet aan deze eisen dan mag de btw niet 
teruggevraagd worden.  
Als het factuurbedrag € 100 of lager is (inclusief btw), hoeft u minder gegevens te vermelden.  
Als u zakendoet met het buitenland dan zijn weer extra gegevens nodig. Laat u hierover goed 
informeren door uw adviseur of de fiscus. 
 
U mag geen btw aftrekken over: 
 privéuitgaven 
 uitgaven voor omzet waarvoor u géén btw rekent aan uw klant 
 uitgaven voor eten en drinken in een horecagelegenheid 
 personeelsvoorzieningen, giften en relatiegeschenken boven een bepaald bedrag 
 
Alle facturen en bonnen moeten aanwezig zijn in uw administratie. Hieronder vallen ook facturen die 
u krijgt via “portals” zoals bijvoorbeeld facturen van uw energieleverancier of telecomleverancier. 
 
U moet uw belastinginspecteur toestemming vragen om de administratie digitaal te voeren. 
 
Indien u de btw administratie niet juist voert kan de fiscus naheffingsaanslagen en boetes opleggen.  
  



 
 
Het is goed om met uw adviseur te overleggen hoe u de verkoop- en inkoopadministratie gaat 
inrichten. Als de gegevens goed en volledig zijn ingevuld is een btw aangifte eenvoudig in te dienen. 
Tevens kan uw adviseur u ook wijzen op regelingen die voordeel voor u kunnen opleveren, zoals 
bijvoorbeeld de “kleineondernemersregeling”.  
 
Voor meer informatie verwijzen wij u ook naar onze memo “Hoe voer ik de administratie van mijn 
bedrijf” en de site van de belastingdienst www.belastingdienst.nl. 
 
Of u neemt contact met ons op. 
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