
DECLARATIEFORMULIER ONKOSTEN FREELANCE
Mailen naar fsd.nl@sanoma.com met opdrachtgever in cc en bonnen in de bijlage

DIGITAAL INVULLEN EN VERZENDEN (voor toelichting zie onder)
(Bedrijfs)naam freelancer:
* Ordernummer: 47000

Datum Aantal KM Bedrag

Totaal

Datum € ex. BTW  € BTW Totaal € Bedrag

Totaal
Subtotaal

BTW
Bedrag  €

Toelichting
De grijs gearceerde velden invullen, indien niet gevuld kan de declaratie niet verwerkt worden
De blauw gearceerde velden zijn optioneel (dus alleen invullen indien van toepassing)
* Vermeld het Ordernummer (altijd beginnend met 47xxxxxxxx) of de eerste 8 tekens van het Opdrachtnummer.

Kopregels
(Bedrijfs)naam freelancer: Vul de naam in waarmee je bekend bent in de freelance administratie (zie  Modelovereenkomst)

BTW % maak uw keuze 
Omschrijving:

Of Opdrachtnummer:        (eerste 8 tekens)

1. DECLARATIE ZAKELIJKE KILOMETERS (voor toelichting zie onder )
Van (straat en plaats) Naar (straat en plaats)

2. DECLARATIE ONKOSTEN (voor toelichting zie onder)
Soort onkosten

3. TOTAAL KILOMETERS & ONKOSTEN

Maak keuze



Ordernummer: Zonder het juiste ordernummer (zie Modelovereenkomst) kan de declaratie niet verwerkt worden
BTW %: Kies uit de optie's 0% of 21%. Zie de Modelovereenkomst wat van toepassing is op deze opdracht
Omschrijving: Korte omschrijving zodat duidelijk is voor bijv. welke editie e.d. deze kosten zijn gemaakt

1. Declaratie zakelijke kilometers
De standaard vergoeding is 19 cent per kilometer
Per enkele reis worden de straat en plaats van zowel de vertrek- als de aankomstplaats ingevuld. 

  Dit geldt dus ook voor alle bestemmingen die tussentijds worden bezocht.

2. Declaratie onkosten
Het is van groot belang dat het btw bedrag van de onkosten, conform de bijgesloten bon(nen), apart wordt vermeld in de kolom BTW
Opdracht met 0% BTW
Indien in de kopregel de keuze voor 0% is gemaakt dan zullen de onkosten/reiskosten conform totaalbedrag worden uitbetaald.
Opdracht met 21% BTW
Indien in de kopregel de keuze voor 21% is gemaakt zal 21% BTW berekend worden over de onkosten (excl. btw) en reiskosten
Aangezien er sprake is van een dienstverlening worden over alle gedeclareerde kosten, na aftrek BTW, 21% BTW berekend.
Dit geldt ook voor onkosten waarover 6% BTW is geheven. Dit is in lijn met de belastingwetgeving. 

3. Totaal
Het bedrag vermeld bij 'Bedrag €' wordt uitbetaald

Indien alle gegevens zijn ingevuld graag bestand opslaan en mailen naar fsd.nl@sanoma.com met opdrachtgever in cc en bonnen in de bijlage
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