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Handleiding Btw-aangifte doen
Deze handleiding beschrijft de stappen die genomen dienen te worden om uw btw-aangifte binnen
Intelly uit te voeren.

Algemeen
Open de financiële administratie waarvoor u de btw-aangifte wilt doen. Dit kan via de boekenkast of
via Financieel > Administraties > [Kies administratie].
Open vervolgens het tabblad “Belastingaangiften”. U ziet dan onderstaand scherm:

Klik vervolgens op het groene pijltje in de kolom “Boekjaren” op de regel “Omzetbelasting
Nederland” om een lijst met boekjaren te openen.
Vul hier het aangifte nummer en de
verantwoordelijke persoon in en klik op “Ok”.
Let op! Vul het nummer in zonder landcode
(bijvoorbeeld “NL”) en zonder puntjes.

Aangifte doen over een periode
Klik in de kolom “Perioden” op het groene pijltje van het jaartal waarvan u de btw-aangifte wilt doen.
Er opent een overzicht met de perioden van dit jaartal.

Klik in de kolom “Aangifte vakken” op het i-icoon van de periode waarvan u de btw-aangifte wilt
doen. De icoontjes die lichtgroen zijn, zijn aangiftes die al ingediend zijn.

Aangifte invullen
In het scherm “Aangiftevakken” dat volgt, vult u de naam, contactpersoon, functie, telefoonnummer,
bankrekening, IBAN en BIC in. Vul vervolgens de aangiftevakken inclusief de juiste bedragen in.

Wanneer u alles heeft ingevuld, klikt u op “ok”. U kunt uw aangifte controleren door op de knop
“Controleren” te klikken. Wanneer u alles juist heeft ingevoerd, krijgt u de volgende melding:

Klik op “Akkoord om via Digipoort te verzenden” wanneer u de aangifte definitief wilt maken en naar
de belastingdienst wilt versturen.
Let op! Na het verzenden van de aangifte kunt u geen wijzigingen meer doorvoeren.

De aangifte is ingediend
U krijgt hierna een e-mail van de belastingdienst met de ontvangstbevestiging van uw zojuist
ingestuurde aangifte.

Wanneer u vervolgens in het scherm “Perioden” naar de kolom “Aangifte vakken” kijkt, ziet u dat het
i-icoon lichtgroen geworden is.
Wanneer u hier nu op klikt, ziet u dat het scherm “Aangiftevakken” is aangevuld met de datum en
het tijdstip van verzending naar de belastingdienst.

