
Stappenplan  
Btw-aangifte 
Een volledige omschrijving hoe je zelf jouw btw-aangifte kunt doen. 
Kom je er toch niet uit? Dan staan we voor je klaar. 
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Dit document is met de uiterste zorg opgesteld. Het geldt echter niet als een advies maar slechts ter globale 
handleiding. Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend. 

https://ezboekhouding.nl/diensten/?utm_source=Waardevolle-content&utm_medium=btw-guide&utm_campaign=link_in_btw-guide


 
Stappenplan btw-aangifte 
 
STAP 1 – Administratie op orde 
 
Zorg ervoor dat je een overzicht hebt van opbrengsten en kosten voordat je aan de 
btw-aangifte begint. Daarbij is het belangrijk dat je per opbrengst en kostenpost de 
btw apart hebt geadministreerd. 
 
Bijvoorbeeld als volgt: 
 

  OOPPBBRREENNGGSSTTEENN  
EEXXCCLLUUSSIIEEFF  
BBTTWW  

BBTTWW  OOVVEERR  
OOPPBBRREENNGGSSTTEENN  
((2211%%))  
  

KKOOSSTTEENNPPOOSSTTEENN  
EEXXCCLLUUSSIIEEFF  BBTTWW  

BBTTWW  OOVVEERR  
OOPPBBRREENNGGSSTTEENN  
((2211%%))  

FACTUUR 001 € 500,- € 105,-   
KOSTENPOST 1 - 
KANTOORBENODIGDHEDEN 

  € 30,- € 6,30 

KOSTENPOST 2 - USB – 
STICK 
 

  € 70,- € 14,70 

TOTAAL € 500,- € 105,- € 100,- € 21,- 
 
Als je op deze of een vergelijkbare manier jouw administratie hebt ingericht dan 
kunnen we door naar de btw-aangifte. Je kunt eventueel ook al jouw kosten en 
inkomsten verwerken in onze software, je kunt dit de eerste 30 dagen gratis 
proberen en daarna stopt het vanzelf. Meer informatie over de software vind je hier.  
 
 
  

https://app.ezboekhouding.nl/register?utm_source=Waardevolle-content&utm_medium=btw-guide&utm_campaign=link_in_btw-guide
https://ezboekhouding.nl/?utm_source=Waardevolle-content&utm_medium=btw-guide&utm_campaign=link_in_btw-guide


Stap 2 – Inloggen 

 
Ga naar de site van de Belastingdienst. Klik op “Inloggen”. Kies vervolgens voor 
“Inloggen voor ondernemers”. De meeste ZZP’ers zullen inloggen met hun DigiD, 
voor het vervolg van dit stappenplan gaan we ook van die werkwijze uit. Inloggen 
met je DigiD doe je door te kiezen voor “Mijn Belastingdienst Zakelijk”.  
 
Na inloggen word je doorgestuurd naar de portal voor ondernemers. Hier kun je 
kiezen uit diverse belastingen. Klik op “Omzetbelasting” om de btw-aangifte te doen. 
 
 
  

http://www.belastingdienst.nl


Stap 3 – Btw-aangifte 

 



 
Als je op “Omzetbelasting” klikt zie je een overzicht met de btw-aangiften die je moet 
indienen. Klik op de aangifte onder het subkopje “actie” op “Starten” om verder te 
gaan. 
Je krijgt daarna de mogelijkheid om jouw opbrengsten en kostenposten op te geven. 
 
Opbrengsten en kostenposten invoeren 
De opbrengsten geef je op onder categorie 1a als het gaat om opbrengsten met 21% 
btw. Je ziet twee kopjes: in ons voorbeeld valt het bedrag van € 500,- onder het 
kopje “Bedrag waarover omzetbelasting is verschuldigd”. Het btw-bedrag van € 105,- 
geef je aan onder het kopje “Omzetbelasting”. 
 
Let op: als je (ook) werkt met het lagere tarief van 9% dan moet je dat aangeven 
onder categorie 1b. Het bedrag dat je aangeeft onder het kopje “omzetbelasting” is 
dan 9% over de omzet. 



 
De kostenposten geef je pas aan het eind op, bij categorie 5b “voorbelasting”. Je 
geeft daarbij alleen het bedrag aan btw op. In ons rekenvoorbeeld dus het bedrag van 
€ 21,-. 
 

 

  



Stap 4 – Ondertekenen, verzenden, opslaan en betalen 
 
Nu volgt een vrij belangrijk stap. Als de aangifte helemaal klopt moet je deze 
ondertekenen met jouw DigiD. Vervolgens krijg je optie om deze te verzenden. Als je 
dat gedaan hebt kun je de aangifte downloaden. Dit hoef je niet te doen maar wij 
raden aan om dit toch op te slaan in jouw eigen administratie.  
 
Daarna, en dit wordt nog weleens vergeten, moet je de btw-aangifte betalen. Dit doe 
je door het betalingskenmerk op de aangifte te vermelden bij de betaling. Ook staat 
het rekeningnummer van de Belastingdienst op jouw aangifte vermeld. 
 
Het is belangrijk dat de betaling uuiitteerrlliijjkk  oopp  ddee  llaaaattssttee  ddaagg  vvaann  ddee  mmaaaanndd op de 
bankrekening van de Belastingdienst staat. Ben je één dag te laat? Dan krijg je 
automatisch een boete. Als het slechts de eerste keer is dat je te laat bent kun je een 
beroep doen op de coulanceregeling, mits je de betaling alsnog binnen zeven dagen 
hebt gedaan. Dat wil zeggen dat de boete wordt kwijtgescholden voor één enkele 
keer. 
 
Veelgestelde vraag: “welk bedrag moet ik overmaken?” 
Soms ontstaat er verwarring over welk bedrag betaald moet worden. Dit is het 
totaaldbedrag ((EEiinnddttoottaaaall)) dat helemaal onderaan staat en dus niet het bedrag dat 
onder 5a ‘ verschuldigde belasting ‘ staat. Dat is enkel de belasting die je zou moeten 
betalen zonder rekening te houden met kostenposten. In ons voorbeeld  
 
Voor meer specifieke btw-vragen verwijzen we je graag naar 
www.ezboekhouding.nl/btw-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
http://www.ezboekhouding.nl/btw-aangifte

