AANGIFTE 2021 VOOR NIET-ONDERNEMERS
Hieronder wordt uitgelegd hoe je aangifte doet. De Belastingdienst wil graag dat je je inkomsten opgeeft
volgens het kasstelsel. Dit betekent dat je de opvangvergoedingen opgeeft die je in het voorgaande jaar
daadwerkelijk hebt ontvangen. Ook als de opvangvergoeding daar geen betrekking op had. Voorbeeld:
Een opvangvergoeding die betrekking heeft op december 2021, maar die je in januari 2022 ontvangt, dien
je dus niet op te geven als inkomsten in 2021.
Aangifte volgens het kasstelsel heeft twee belangrijke voordelen
1. 4Kids kan zo in januari al aan de Belastingdienst doorgeven hoeveel je in 2021 van ons hebt
ontvangen. Dit bedrag zal de Belastingdienst alvast voor je invullen op je aangifte.
2. Je betaalt pas belasting over je opvangvergoeding als je deze ook daadwerkelijk op je rekening hebt
ontvangen.
Hoe doe je aangifte
Als je geen zelfstandig ondernemer bent, hebben wij je inkomsten over 2021 al aan de Belastingdienst
verstrekt. Daardoor heeft de Belastingdient op je aangifteformulier onder ‘Inkomsten/Inkomsten uit
overig werk/inkomsten’ het totaalbedrag vermeld dat je op je jaaropgave vindt onderaan het overzicht
‘Inkomsten 2021’. Dit is het bedrag dat in 2021 daadwerkelijk aan jou is overgemaakt door 4Kids.
Vervolgens voer je onder ‘Aftrekbare kosten’ de door jou gemaakte kosten in (kijk voor meer info over op
te geven kosten op www.4kids.nl/aangiftehulp) en je bent klaar met het aangeven van je inkomsten uit
gastouderopvang. Bij het doen van je aangifte gebruik je dus niet de tabel ‘Gewerkte uren in 2021’!
Op pagina 3 en 4 van dit document vind je de Handleiding Belastingaangifte 2021
Je bent zelfstandig ondernemer
Indien je zelfstandig ondernemer bent, dien je de handleiding ‘Aangifte 2021 voor zelfstandig
ondernemers’ te gebruiken die te vinden is op www.4kids.nl/aangiftehulp.
Je ontving in 2021 nog een opvangvergoeding over 2014 of eerder
Tot en met 2014 deed je aangifte volgens het factuurstelsel. Je gaf dan alle gefactureerde
opvangvergoedingen op in plaats van alle ontvangen opvangvergoedingen. Staat op jouw jaaropgave dat
je in 2021 opvangvergoedingen en/of onkosten over 2014 of daarvoor hebt ontvangen? Dan betreffen
dit achterstallige betalingen van ouders die alsnog aan jou zijn overgemaakt in 2021. Heb je deze eerder
als kostenpost ‘afschrijving dubieuze debiteuren’ van je inkomsten afgetrokken? Dan dien je deze in je
aangifte van 2021 weer op te geven als inkomsten (zoals wij reeds voor jou gedaan hebben). Heb je dit
bedrag nooit van je inkomsten afgetrokken? Dan hoef je dit bedrag nu niet opnieuw aan te geven. Je kan
je inkomsten dan met dit bedrag verlagen.
Je ontving in 2021 een ander bedrag van 4Kids dan in het overzicht ‘Inkomsten 2021’ staat.
Dit kan meerdere oorzaken hebben:
1.

2.

3.

Je hebt vóór 2021 een voorschot ontvangen voor verleende opvang. Het restant is in 2021 aan
je uitbetaald. Dit is ook het moment dat de opvangfactuur is aangemaakt. 4Kids hanteert als
betaaldatum van het hele bedrag de factuurdatum van de opvangfactuur.
Je hebt in 2021 een voorschot ontvangen, maar nog niet de volledige opvangvergoeding voor de
verleende opvang. De opvangfactuur is dan ook nog niet aangemaakt en de betaling is dan ook nog
niet geboekt op jouw jaaropgave.
Een opvangfactuur (factuurnummer begint met een G) is verrekend met een openstaande factuur
die geen opvangvergoeding bevat (factuurnummer begint met een A). Dit kan gebeurd zijn indien wij
bijvoorbeeld een openstaande factuur voor een cursus Eerste Hulp aan Kinderen hebben verrekend
met een aan jou uit te betalen opvangfactuur.

In al deze gevallen is je jaaropgave leidend.
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Het overzicht gewerkte uren in 2021
Het overzicht van de ‘gewerkte uren in 2021’ is ten behoeve van je eigen administratie. Hier kun je zien
hoeveel uur je hebt gewerkt in 2021 en welke vergoedingen hierbij horen. De bedragen die in dit overzicht
staan dien je NIET te gebruiken voor je belastingaangifte 2021.
Heb je vragen? Kijk dan op www.4kids.nl/aangiftehulp. Staat het antwoord daar niet bij? Mail je vraag dan
naar financieel@4kids.nl.

LET OP! Op de volgende pagina’s tref je de Handleiding belastingaangifte 2021

HANDLEIDING BELASTINGAANGIFTE 2021 - GASTOUDER
Inkomsten uit overig werk
Je logt met je DigiD in op de website Mijn Belastingdienst.
Nadat je persoonlijke pagina is geopend, begin je met het invullen van je persoonlijke gegevens.
Vervolgens klik je op [ Akkoord ].
Om je inkomsten als gastouder aan te geven:
•
Klik in het linker menu [ Inkomsten ] aan
•
Vink hier [ Inkomsten uit overig werk (niet in loondienst) ] aan
•
Druk rechtsonder op de knop [ Akkoord ]

Zie volgende bladzijde voor vervolg.

•

•
•
•

Op de pagina [ Inkomsten uit overig werk ] zijn je inkomsten al voor je ingevuld door de
Belastingdienst. Dit bedrag komt overeen met het totaalbedrag dat je op je jaaropgave vindt
onderaan de tabel ‘Inkomsten 2021’.
Onder [ Aftrekbare kosten ] vul je de kosten in die je in 2021 kunt aftrekken.
Op www.4kids.nl/aangiftehulp vind je een overzicht van de aftrekbare kosten.
Vul de overige vragen in dit scherm al naar gelang je situatie in.
Druk vervolgens op [ Akkoord ]

Je hebt nu alle gegevens met betrekking tot je inkomsten als gastouder ingevuld. Nadat je de andere
tabbladen hebt ingevuld die op jou van toepassing zijn, kun je de aangifte ondertekenen en verzenden.

