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Wanneer reken je btw?
Wanneer je zelfstandig ondernemer of freelancer bent, heb je te maken met btw (belasting over
toegevoegde waarde, of omzetbelasting). Btw is een indirecte belasting die wordt geheven bij de
levering van een product of het verrichten van een dienst.
Je activiteiten zijn btw-plichtig als je regelmatig, tegen vergoeding, diensten verricht of goederen
levert aan het maatschappelijk verkeer. Dit betekent dat het slechts incidenteel verrichten van
klusjes, het doen van vrijwilligerswerk en het verrichten van diensten voor familie zijn vrijgesteld
van btw. Er zijn twee btw-tarieven: 21% en 9% (was 6% tot en met 2018). Daarnaast bestaan er ook
activiteiten die vrijgesteld zijn van btw.
Het kan zijn dat de Belastingdienst je (nog) niet als zelfstandig ondernemer erkent maar dat je wél
ondernemer bent voor de btw. Voor de btw ben je al ondernemer als je zelfstandig een bedrijf of
beroep uitoefent. Als je geen btw-nummer hebt, kun je ook geen btw heffen.

Welk btw-tarief moet je rekenen?
prestatie voor omzetbelasting (btw)
podiumkunsten
componeren arrangeren
auteursrechten (buma stemra)
optreden met gageverklaring
optreden in buitenland
optreden als artiest (met modelovereenkomst)
optreden privésfeer zoals bruiloften
repetitie (ivm concert of voorstelling)
entree concert
dirigeren
regie
choreografie
cd-verkoop
merchandise (verkoop petjes, etc.)
repetitor
royalties
lesgeven
op een wettelijke erkende beroepsopleiding
aan kinderen tot 21 jr
aan 21 jaar en ouder
beeldende kunst
verkoop kunst
foto's artistiek
foto's commercieel

btw-tarief
geen btw
geen btw
geen btw
0%
9%
9%
9%
9%
9%
21%
21%
21%
21%
21%
21%
geen btw, mits juiste register
geen btw
21%
9%
9%
21%
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film en televisie
bioscoopkaartjes
camera-, geluid-, productiewerk
bouwkunst
ontwerp en presentatie
erfgoed
entree openbare musea
entree tentoonstellingen
restauratie
presentatie, workshops

9%
21%
21%
9%
21%
21%
21%

Kleine Ondernemersregeling
De Kleine Ondernemersregeling is een kortingsregeling in de omzetbelasting voor mensen die niet
veel btw hoeven af te dragen. Als je jaarlijks €1345 of minder aan btw hoeft af te dragen aan de
Belastingdienst dan hoef je helemaal geen btw te betalen. Ligt dat bedrag tussen de € 1345 en €
1883 dan geldt een kortingsregeling.
voorbeeld af te dragen btw tot en met € 1345
btw / omzetbelasting op alle facturen
voorbelasting = btw op alle kosten
verschuldigd
kleine ondernemersregeling
te betalen / af te dragen

2000
1100
900
900
0

voorbeeld af te dragen btw tot en met € 1883
btw / omzetbelasting op alle facturen
voorbelasting = btw op alle kosten
Verschuldigd btw-bedrag voor vermindering
kleine ondernemersregeling (2,5 x (1883 -1700))
te betalen / af te dragen

2000
300
1700
458
1700 - 458 = 1242

Meer informatie
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BeroepKunstenaar.nl: o.a. informatie over inkomen & belasting, btw voor docenten,
artiestenregeling, stappenplan btw-aangifte, wegwijzer wanneer krijg ik met btw te
maken en wanneer hef ik btw over lesgeld.
Belastingdienst voor onder meer: berekening van btw, tarieven podiumkunsten, de kleine
ondernemersregeling en btw voor artiesten, openbare musea of verzamelingen.
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