Wanneer ben jij een ondernemer voor de btw?
Je bent een ondernemer als je zelfstandig werkzaamheden uitvoert en daar inkomsten uit
hebt. Als je gaat straten schrijf je jezelf in bij de Kamer van Koophandel. Hierna wordt
beoordeelt of je een ondernemer bent voor de btw.
Voorwaarden ondernemerschap.
Om te beoordelen of je wordt gezien als ondernemer voor de btw, wordt er op de volgende
zaken gelet:
Oefen je zelfstandig een bedrijf of een beroep uit?
Als je als zelfstandige werkt en je verdient hier je inkomsten mee dan ben je
meestal een ondernemer voor de btw. Ongeacht welke rechtsvorm je hebt
gekozen kun je dus een ondernemer zijn voor de btw.
Heb je regelmatig inkomsten?
Je moet regelmatig inkomsten hebben uit je bedrijf of beroep. Het maakt in
deze niet uit of je wel of geen winst maakt. Het is heel aannemelijk dat je in
het begin verlies draait. Als je verlies draait ook dan zal er btw af gedragen
moeten worden over je omzet.
Heb je inkomsten naast je werk in vast dienstverband?
Alle inkomsten die je verdient naast je werk in vast dienstverband moet je btw
betalen.
Exploiteer je een vermogensbestandsdeel of een recht?
Als je een vermogensbestandsdeel of een recht exploiteert, denk hierbij aan
iemand die een pand verhuurt of een vergoeding voor een octrooirecht
ontvangt. Deze personen worden ook gezien als ondernemer voor de btw.

Geen ondernemer voor de inkomstenbelasting, maar wel voor de btw?
Het kan zijn dat je niet gezien wordt als ondernemer voor je inkomstenbelasting, maar wel
voor de btw. Dit kan gebeuren je hebt wel omzet, maar je maakt weinig of geen winst.

Een verklaring waarin wordt vermeld dat je ondernemer bent voor de btw?
Soms heb je een verklaring waarin wordt vermeld dat je een ondernemer bent voor de btw.
De kun je makkelijk opvragen via de belastingtelefoon. Mocht je dit ooit nodig hebben moet
je vragen om een “Verklaring omtrent de hoedanigheid van de belastingplichtige”. Bij je
verzoek moeten de volgende gegevens worden vermeld:
Naam en adres van je onderneming.

De aard van je bedrijf.

Je Nederlandse btw-nummer.

Het adres waar de verklaring naartoe gestuurd moet worden.

In welke taal je de verklaring wilt ontvangen. Je hebt namelijk de keuze in de
volgende talen: Nederlands, Engels, Duits, Frans of Spaans.

