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Deze toolbox bestaat uit de volgende stappen:

Bent u BTW-aangifteplichtig? p.2

De administratie voor de BTW p.3

Aan welke eisen moeten uw BTW-facturen voldoen? p.5

Hou rekening met de regelingen voor de fiscale eenheid p.7

Hoe zit het met de BTW en het buitenland? p.8

Aangifte BTW doen p.9

Voordat u een correcte BTW-aangifte kunt doen, moet de BTW wel 

goed bijgehouden zijn in uw administratie. Met behulp van deze 

toolbox kunt u ervoor zorgen dat uw BTW-administratie en facturen 

helemaal volgens de regels zijn.

https://www.rendement.nl/tools
https://www.rendement.nl/disclaimer
https://www.rendement.nl
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Zorg dat uw BTW-administratie klopt voordat u aangifte doet

Als u BTW-plichtig ondernemer bent, is het een belangrijke verplichting dat u een juiste administratie voert. Als u niet 
volledig voldoet aan de administratieve verplichtingen, loopt u het risico op naheffingsaanslagen en boetes. In deze 
toolbox ontdekt u wat de verplichtingen zijn voor de BTW-administratie, en hoe u daaraan voldoet. Daarnaast bevat 
leest u hier meer over de regels rondom de facturen, voor de fiscale eenheid, en bij handel drijven binnen de EU.

BTW-aangifte
De BTW-administratie houdt u voornamelijk bij om correct en tijdig aangifte BTW te kunnen doen. De 
toolbox ‘Stap voor stap naar een foutloze BTW-aangifte’ loodst u door de regels zodat u een foutloze 
aangifte kunt indienen.

Stap 1 Download de interactieve checklist

 CHECKLIST Zo zorgt u voor een correcte BTW-administratie

De eerste checklist heeft u nu voor u. Hierin staan alle onderdelen van deze toolbox benoemd. U kunt de 
status van de te nemen stappen in deze checklist bijhouden en afvinken welke onderdelen u heeft afgerond. 
Dit vinkje kunt u dus vast zetten.

Opmerkingen

Stap 2 Bent u BTW-aangifteplichtig?

 V & A Ben ik ondernemer voor de BTW?

U bent ondernemer voor de BTW als u zelfstandig een onderneming of een beroep uitoefent, dat is dus al 
heel snel. Er zijn echter ondernemers die geen BTW hoeven te betalen. Lees in deze Vraag & Antwoord of u 
ondernemer bent voor de BTW.

Opmerkingen

https://www.rendement.nl
https://www.rendement.nl/btw-aangifte/toolbox/stap-voor-stap-naar-een-foutloze-btw-aangifte.html
https://www.rendement.nl/btw-aangifte/toolbox/zo-zorgt-u-voor-een-correcte-btw-administratie.html
https://www.rendement.nl/btw-aangifte/vraag-en-antwoord/wanneer-ben-ik-ondernemer-voor-de-btw
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 ARTIKEL Toepassing van de kleineondernemersregeling (KOR)

Bent u een BTW-ondernemer met een omzet die niet hoger is dan € 20.000 per jaar exclusief BTW dan kunt 
u een beroep doen op de kleineondernemersregeling (KOR).
De KOR is een BTW-vrijstelling. Als u deze regeling toepast, hoeft u geen BTW te betalen over de prestaties 
die uw onderneming verricht. De keerzijde daarvan is wel dat u de BTW die u betaalt op uw inkopen niet in 
aftrek kunt brengen. In dit verdiepingsartikel leest u hoe dit werkt, en of het voor uw situatie interessant kan 
zijn.

Opmerkingen

 VIdEo Zo werkt de kleineondernemersregeling

Onder de kleineondernemersregeling (KOR) hoeft een ondernemer geen BTW in rekening te brengen als 
zijn jaaromzet lager is dan € 20.000. Dat scheelt administratie. In deze video legt Carlijn van der Wild de 
regels rondom de KOR uit, in 1 minuut.

Opmerkingen

Stap 3 De administratie voor de BTW

 ARTIKEL Administratieplicht in de BTW

Een belangrijke verplichting voor een BTW-ondernemer is dat hij een juiste administratie voert en juist 
en tijdig aangifte doet. Als u niet volledig aan de administratieve verplichtingen voldoet, loopt u risico op 
naheffingsaanslagen en boetes. Lees in dit verdiepingsartikel een overzicht van alle verplichtingen.

Opmerkingen

https://www.rendement.nl
https://www.rendement.nl/btw-aangifte/verdiepingsartikel/toepassing-van-de-kleineondernemersregeling-kor.html
https://www.rendement.nl/btw-aangifte/tools/zo-werkt-de-kleineondernemersregeling.html
https://www.rendement.nl/btw-aangifte/verdiepingsartikel/administratieplicht-in-de-btw.html
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 CHECKLIST BTW en uw administratieverplichting

Voor de BTW geldt een administratieverplichting. De facturen spelen hierbij een centrale rol. Daarom 
moeten de facturen aan bepaalde eisen voldoen. Gebruik deze checklist voor meer inzicht in uw BTW-
administratieverplichtingen.

Opmerkingen

 V & A Welk BTW-tarief moet ik hanteren?

Op de meeste goederen en diensten wordt in Nederland het algemene BTW-tarief geheven van 21%. 
Daarnaast kent Nederland het lage tarief (9%) en het 0%-tarief. Bekijk in deze Vraag & Antwoord een 
overzicht van de BTW-tarieven en -vrijstellingen.

Opmerkingen

 NIEUWS Het verschil: factuurstelsel en kasstelsel

U brengt als BTW- ondernemer BTW bovenop de prijs van het product of de dienst in rekening bij de klant. 
Deze BTW moet u vervolgens weer afdragen. Dat kan volgens het factuurstelsel of volgens het kasstelsel. 
Lees het verschil in dit nieuwsartikel.

Niet altijd keus
Let op dat u niet altijd de keuze heeft tussen factuurstelsel en kasstelsel. In de meeste gevallen 
schrijft de Belastingdienst voor welk stelsel voor uw onderneming van toepassing is.

Opmerkingen

https://www.rendement.nl
https://www.rendement.nl/btw-aangifte/tools/btw-en-uw-administratieverplichting.html
https://www.rendement.nl/btw-aangifte/vraag-en-antwoord/welk-btw-tarief-moet-ik-hanteren
https://www.rendement.nl/btw-aangifte/nieuws/het-verschil-factuurstelsel-en-kasstelsel.html
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 ARTIKEL BTW en de verleggingsregeling

Een ondernemer die een goed levert of een dienst verricht, is daarover BTW verschuldigd. In sommige 
gevallen is het juist de afnemer van een product of dienst die de BTW moet aangeven en moet 
afdragen aan de Belastingdienst. In dit verdiepingsartikel leest u bij welke leveringen en diensten deze 
verleggingsregeling geldt en u de BTW moet verleggen naar de afnemer.

Opmerkingen

Stap 4 Aan welke eisen moeten uw BTW-facturen voldoen?

 ARTIKEL De regels rondom BTW en facturatie

Binnen de BTW speelt de factuur een centrale rol. Zowel de inkoop- als de verkoopfactuur bevat informatie 
over de BTW-regelgeving die van toepassing is. Past een ondernemer de factuurvereisten niet correct toe, 
dan kan de fiscus een boete van maximaal € 5.514 per gebrek per factuur opleggen. Veel ondernemers 
zijn zich niet bewust van de risico’s die zij lopen bij onjuiste inkoop- en verkoopfacturen. Lees dit 
verdiepingsartikel voor een overzicht van de verplichte informatie en de risico’s als dit niet klopt.

Opmerkingen

 E-LEARNINg Factureren met BTW-berekening

Wat zijn de gangbare regels voor de aanduiding van een BTW-berekening in de facturen die u opstuurt? U 
krijgt hier een praktisch en bondig antwoord op in deze e-learningcursus.

Opmerkingen

https://www.rendement.nl
https://www.rendement.nl/btw-aangifte/verdiepingsartikel/btw-en-de-verleggingsregeling.html
https://www.rendement.nl/facturen/verdiepingsartikel/de-regels-rondom-btw-en-facturatie.html
https://www.rendement.nl/facturen/e-learning/factureren-met-btw-berekening
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 INFogRAPHIC Factuurvereisten BTW

Als u verplicht bent om een BTW-factuur uit te reiken, moet u altijd bepaalde gegevens vermelden. In deze 
infographic staat overzichtelijk aangegeven welke dat zijn.

Opmerkingen

 NIEUWS Voorkom weigering BTW-aftrek door fouten in factuur

Een afnemer die BTW-belaste prestaties verricht, heeft recht op vooraftrek van BTW. Constateert de 
Belastingdienst een fout in de inkoopfactuur, dan kan de afnemer het recht op aftrek van BTW verliezen. 
Fouten op facturen kunnen bovendien tot boetes leiden die flink in de papieren kunnen lopen. Lees in dit 
nieuwsartikel hoe u weigering van de BTW-aftrek kunt voorkomen.

Opmerkingen

 V & A BTW berekenen bij betalingskorting?

U bent geen BTW verschuldigd over de verleende korting als u de korting op een factuur direct in 
mindering brengt. Betaalt uw afnemer niet tijdig, dan moet u over de uiteindelijk niet verleende korting 
alsnog BTW afdragen. In deze Vraag & Antwoord leest u hoe u dit administratief verwerkt.

Opmerkingen

https://www.rendement.nl
https://www.rendement.nl/facturen/infographics/factuurvereisten-btw.html 
https://www.rendement.nl/facturen/nieuws/voorkom-weigering-btw-aftrek-door-fouten-in-factuur.html
https://www.rendement.nl/btw-aangifte/vraag-en-antwoord/btw-berekenen-bij-betalingskorting
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 CHECKLIST Korting en kredietbeperking BTW

Om uw klanten over te halen sneller uw rekening te betalen, kunt u hun een betalingskorting geven als ze 
binnen een bepaald aantal dagen het bedrag voldoen. De verlening van deze korting heeft dan echter wel 
consequenties voor de BTW. Daar tegenover staat dat u bij te laat betalen een kredietbeperkingstoeslag 
in rekening kunt brengen. Tegen welke BTW-aspecten loopt u allemaal aan als u een korting verleent of 
kredietbeperkingstoeslag in rekening brengt? Deze checklist geeft u een overzicht.

Opmerkingen

 INFogRAPHIC Oninbare vorderingen voor de BTW

Sinds 2017 hoeft u voor het terugvragen van de BTW over oninbare vorderingen geen apart verzoek meer 
in te dienen bij de Belastingdienst, maar kunt u deze via uw eigen BTW-aangifte terugvragen. Bekijk in deze 
infographic met welke zaken u daarbij rekening moet houden.

Opmerkingen

Stap 5 Hou rekening met de regelingen voor de fiscale eenheid

 V & A Kunnen mijn ondernemingen een fiscale eenheid vormen?

Als u meerdere bv’s heeft, moet u in principe per onderneming afzonderlijk aangifte voor de BTW doen. 
Om dit omslachtige administratieve proces te vereenvoudigen kan de moedermaatschappij met een 
of meer van haar dochtermaatschappijen een fiscale eenheid aangaan. Een fiscale eenheid is alleen 
mogelijk als de moedermaatschappij en de dochtermaatschappij goeddeels verweven zijn. Lees de andere 
voorwaarden in deze Vraag & Antwoord.

Opmerkingen

https://www.rendement.nl
https://www.rendement.nl/btw-aangifte/tools/korting-en-kredietbeperking-btw.html
https://www.rendement.nl/btw-aangifte/infographics/oninbare-vorderingen-voor-de-btw.html
https://www.rendement.nl/btw-aangifte/vraag-en-antwoord/wanneer-kunnen-mijn-ondernemingen-een-fiscale-eenheid-vormen
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 ARTIKEL Aandachtspunten fiscale eenheid voor de BTW

Omdat een fiscale eenheid BTW van rechtswege ontstaat, zijn veel ondernemers zich er niet altijd bewust 
van dat zij deel uitmaken van een fiscale eenheid BTW. Dit terwijl het vormen van een fiscale eenheid 
BTW wel degelijk BTW-gevolgen met zich meebrengt voor alle betrokken ondernemingen. Lees in dit 
verdiepingsartikel wat de aandachtspunten zijn bij een fiscale eenheid voor de BTW.

Opmerkingen

Stap 6 Hoe zit het met de BTW en het buitenland?

 NIEUWS Vragen over: BTW en zakendoen met een EU-land

Tegenwoordig is het heel normaal om diensten of producten te leveren of af te nemen binnen een land 
uit de Europese Unie (EU). Voor de BTW gelden er dan een aantal regels. Zo kunt u de BTW bij de 
Nederlandse fiscus terugvragen, maar ook verleggen. In dit nieuwsartikel leest u hoe het zit met de BTW-
regels bij handel binnen de EU.

Opmerkingen

 V & A Hoe moet ik de BTW berekenen als ik verkoop binnen de EU?

Als u goederen aan een zakelijke afnemer in een ander EU-land levert, is er meestal sprake van een 
intracommunautaire levering. Dit betekent dat u geen BTW berekent, maar dat de afnemer van de goederen 
in het land van ontvangst deze afdraagt. Hoe dit werkt, leest u in deze Vraag & Antwoord.

Opmerkingen

https://www.rendement.nl
https://www.rendement.nl/btw-aangifte/verdiepingsartikel/aandachtspunten-fiscale-eenheid-voor-de-btw.html
https://www.rendement.nl/btw-aangifte/nieuws/vragen-over-btw-en-zakendoen-met-een-eu-land.html
https://www.rendement.nl/btw-aangifte/vraag-en-antwoord/hoe-moet-ik-de-btw-berekenen-als-ik-verkoop-aan-een-buitenlandse-afnemer-binnen-de-eu
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 ARTIKEL Nieuwe BTW-regels voor afstandsverkopen per 1 juli 2021

Op 1 juli 2021 zijn de BTW-regels voor elektronische handel (e-commerce) in de gehele EU aanzienlijk 
gewijzigd. De nieuwe BTW-regels gelden ook bij grensoverschrijdende goederenverkopen en diensten 
aan particulieren. Een van de belangrijkste onderdelen van de wijzigingen is de introductie van het 
éénloketsysteem (de OSS-regeling ) voor de BTW-heffing. Daarnaast is de invoervrijstelling voor 
ondernemers van buiten de EU afgeschaft. Lees dit verdiepingsartikel voor een overzicht van alle 
veranderingen.

Opmerkingen

Stap 7 Aangifte BTW doen

 TooLbox Stap voor stap naar een foutloze BTW-aangifte

Om de zoveel maanden doet u aangifte BTW. Daarbij is een fout zo gemaakt. Deze toolbox loodst u stap 
voor stap door de regels zodat u een foutloze aangifte kunt indienen.

Opmerkingen

Toch nog vragen?
Als u na het bestuderen van deze toolbox nog vragen heeft over de BTW-administratie, kunt 
u die voorleggen aan de adviseurs van de adviesdesk. Stel als abonnee gratis uw vraag via 
rendement.nl/adviesdesk en ontvang binnen vijf werkdagen een antwoord.

https://www.rendement.nl
https://www.rendement.nl/btw-aangifte/verdiepingsartikel/nieuwe-btw-regels-voor-afstandsverkopen-per-1-juli-2021.html
https://www.rendement.nl/btw-aangifte/toolbox/stap-voor-stap-naar-een-foutloze-btw-aangifte.html
https://www.rendement.nl/btw-aangifte
https://www.rendement.nl/adviesdesk
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