Melding
Loonheffingen
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Inhoudingsplichtige van artiesten of beroepssporters
Over dit formulier
Voor wie is dit formulier bestemd?

Dit formulier is bestemd voor iedereen die op grond van de artiestenen beroepssportersregeling aangifte loonheffingen moet doen voor een
optreden door artiesten, beroepssporters of groepen. Lees de toelichting
bij dit formulier om te bepalen voor welke artiesten, beroepssporters en
groepen de artiesten- en beroepssportersregeling van toepassing is.
U moet aangifte loonheffingen doen als u:
– de opdrachtgever bent; of
– de artiest of beroepssporter betaalt voor zijn optreden (gage); of
– een inhoudingsplichtigenverklaring hebt.

Hebt u al een loonheffingennummer waaronder u aangifte loonheffingen
doet, bijvoorbeeld voor (gewoon) bedrijfspersoneel? Dan mag u de
loonheffingen over de gage voor de artiest, beroepssporters of groep in
die aangifte(n) opgeven. U hoeft dit formulier dan niet in te vullen.
Wilt u voor de artiesten- en beroepssportersregeling een afzonderlijk
loonheffingennummer aanvragen? Of hebt u daarvoor al een
loonheffingennummer en moet u aangifte doen voor een optreden?
Vul dan wél dit formulier in.
Invullen en opsturen

Let op!

Met 'optreden' wordt in dit formulier ook sportbeoefening bedoeld.
Met 'groepen' worden artiestengezelschappen en sportploegen bedoeld.

Stuur het ingevulde en ondertekende formulier naar uw belastingkantoor. U krijgt dan van de Belastingdienst de gegevens die u nodig
hebt om aangifte loonheffingen te doen. Als u het adres van uw
belastingkantoor niet weet, kunt u dat vinden op
www.belastingdienst.nl, onder 'Contact'.

Waarom dit formulier?

Meer informatie

Om aangifte loonheffingen te kunnen doen voor de gage moet u zich
melden als inhoudingsplichtige. Dat doet u met dit formulier. Vervolgens
krijgt u van de Belastingdienst bericht over welke periode u aangifte
loonheffingen moet doen.
Om aangifte te kunnen doen hebt u een loonheffingennummer
nodig. Als u nog geen loonheffingennumer hebt, krijgt u dat van de
Belastingdienst als u dit formulier invult en opstuurt.
1

Lees voor meer informatie over de artiesten- en beroepssportersregeling
de Handleiding artiesten- en beroepssportersregeling. U vindt dan onder
andere informatie over de gageverklaring, de kostenvergoedingsbeschikking en de kleinevergoedingsregeling. U kunt de handleiding
downloaden van www.belastingdienst.nl of bestellen bij de
BelastingTelefoon: 0800 - 0543, op maandag tot en met donderdag van
8.00 tot 20.00 uur en op vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur.
ꆱ

Gegevens inhoudingsplichtige

In welke hoedanigheid bent u inhoudingsplichtige van de artiest,
■ ik ben opdrachtgever Ga verder met vraag 1b
beroepssporter of groep?
■ ik heb een inhoudingsplichtigenverklaring
			 Ga verder met vraag 1g
1a

1b Wat is uw rechtsvorm?
		
		
		
		
		
		
		
		
		

1c

Wat is uw naam?		

1d

Wat is uw woonadres?

■
■
■
■
■
■
■
■
■

geen, ik ben particulier Ga verder met vraag 1c
eenmanszaak Ga verder met vraag 1c
maatschap Ga verder met vraag 1e
vennootschap onder firma (vof) Ga verder met vraag 1e
besloten vennootschap (bv) Ga verder met vraag 1e
stichting Ga verder met vraag 1e
vereniging Ga verder met vraag 1e
kerkgenootschap Ga verder met vraag 1e
overig, namelijk:
Ga verder met vraag 1e

Straat en huisnummer		
Postcode en plaats			
		
1e	Wat is de juridische naam van uw organisatie? Vermeld bij
een maatschap of vof de naam die op de overeenkomst staat
1f

Vanaf welk adres organiseert u het optreden?
Straat en huisnummer			
Postcode en plaats			

LH 595 - 1Z*2PL

1g

Wat is uw loonheffingennummer?			
Als u nog geen loonheffingennummer hebt, vermeld dan uw fiscaal
nummer of omzetbelastingnummer. Bent u particulier of hebt u
een eenmanszaak? Vermeld dan uw BSN/sofinummer

Ga verder met vraag 1g

2
1

Gegevens inhoudingsplichtige (vervolg)

1h

Wilt u dat de Belastingdienst de correspondentie over de
loonheffingen naar een ander adres stuurt dan het adres
van vraag 1d of 1f? Vermeld dat adres dan hieronder.
Correspondentieadres:
Straat en huisnummer			
Postcode en plaats			

1i

Wie is de contactpersoon voor vragen over dit formulier?
Naam			
Functie			
Telefoonnummer			

2

Data van optredens en gagebetaling

2a

Vul per optreden de datum in van het optreden en (bij benadering)
de datum waarop u de gage uitbetaalt. Geef aan of u op verzoek
van de artiest, beroepssporter of groep een kostenvergoedingsbeschikking voor het optreden hebt aangevraagd.
Lees de Handleiding artiesten- en beroepssportersregeling voor het
begrip 'kostenvergoedingsbeschikking'
Datum optreden 1

Optreden 1 wordt betaald op
		
Hebt u als opdrachtgever voor dit optreden een
kostenvergoedingsbeschikking aangevraagd?

■
■

de dag van het optreden
een andere datum, namelijk

■
■

ja
nee

■
■

de dag van het optreden
een andere datum, namelijk

■
■

ja
nee

■
■

de dag van het optreden
een andere datum, namelijk

■
■

ja
nee

■
■

de dag van het optreden
een andere datum, namelijk

■
■

ja
nee

■
■

de dag van het optreden
een andere datum, namelijk

■
■

ja
nee

Datum optreden 2
Optreden 2 wordt betaald op
		
Hebt u als opdrachtgever voor dit optreden een
kostenvergoedingsbeschikking aangevraagd?
Datum optreden 3
Optreden 3 wordt betaald op
		
Hebt u als opdrachtgever voor dit optreden een
kostenvergoedingsbeschikking aangevraagd?
Datum optreden 4
Optreden 4 wordt betaald op
		
Hebt u als opdrachtgever voor dit optreden een
kostenvergoedingsbeschikking aangevraagd?
Datum optreden 5
Optreden 5 wordt betaald op
		
Hebt u als opdrachtgever voor dit optreden een
kostenvergoedingsbeschikking aangevraagd?
Meer informatie

Zijn er meer optredens en betaalmomenten?
Vermeld deze dan op pagina 4.

3
3

Toekomstige meldingen

	Als u weer inhoudingsplichtig wordt voor een toekomstig optreden, moet u dat steeds opnieuw melden.
	Als u vrijwel elke maand een melding moet doen, mag u er ook voor kiezen om periodiek aangifte te doen. U hoeft de optredens dan niet meer
afzonderlijk te melden.
3a

Wilt u periodiek aangifte doen?

4

Ondertekening

■
■
■

nee, ik meld een eventueel toekomstig optreden afzonderlijk
ja, per kalendermaand
ja, per periode van vier weken

Naam
Functie
Datum

Handtekening

Toelichting
Regeling voor artiesten en beroepssporters
Als u gage betaalt aan artiesten, beroepssporters of groepen, kan het
zijn dat u loonheffingen moet inhouden en afdragen op grond van de
regeling voor artiesten en beroepssporters. Deze regeling geldt sinds
1 januari 2007 voor:
– artiesten die in Nederland wonen;
– artiesten en beroepssporters die in het buitenland wonen, behalve
als zij wonen in een land dat een belastingverdrag met Nederland
heeft, of op Aruba of de Nederlandse Antillen.
Als er sprake is van een groep, geldt het volgende:
– Als meer dan 30% van de leden van een artiestengezelschap in
Nederland woont, dan geldt de artiesten- en beroepssporters
regeling voor elk individueel lid.
– Als ten minste 70% van de leden van een artiestengezelschap
of sportploeg woont in een land dat een belastingverdrag met
Nederland heeft, of woont op Aruba of de Nederlandse Antillen, is
er sprake van een buitenlandse groep die niet onder de artiestenen beroepssportersregeling valt. U hoeft dit formulier dan niet in te
vullen.
– Als ten minste 70% van de leden van een artiestengezelschap
of sportploeg elders in het buitenland woont, is er sprake
van een buitenlandse groep die wel onder de artiesten- en
beroepssportersregeling valt.
Daarnaast geldt de regeling alleen als er sprake is van een
overeenkomst van korte duur (ongeveer drie maanden of korter).
Let op!
De artiesten- en beroepssportersregeling geldt niet voor artiesten die in
echte of fictieve dienstbetrekking zijn (zie verderop in deze toelichting).
In dat geval gelden de normale regels voor de loonheffingen.
Aangifte loonheffingen doen
Is de artiesten- en beroepssportersregeling van toepassing? Dan moet
u binnen een maand na afloop van de kalendermaand waarin u de
gage hebt betaald, aangifte doen en de verschuldigde loonheffingen
betalen. Meld het optreden daarom tijdig bij de Belastingdienst met dit
formulier.
Later aangifte doen bij kostenvergoedingsbeschikking
Hebt u een kostenvergoedingsbeschikking aangevraagd, dan bepaalt
de dagtekening van deze beschikking wanneer u de gage aangeeft.
Als de beschikking is gedagtekend in de maand van het optreden,
dan moet u de gage verwerken in de aangifte over die maand. Is de
kostenvergoedingsbeschikking later gedagtekend, dan verwerkt u de
gage in de aangifte over de volgende maand. Hebt u dan nog geen
kostenvergoedingsbeschikking ontvangen? Dan mag u in deze aangifte
rekening houden met het bedrag aan kosten dat u in uw aanvraag hebt
opgegeven. Als later blijkt dat de kostenvergoedingsbeschikking anders
uitvalt, moet u deze aangifte corrigeren. Over de maand waarin het
optreden plaatsvond, moet u ook aangifte doen, maar u verwerkt daarin
de gage niet. Als u verder niets hoeft aan te geven, betekent dit dat u
een nihilaangifte doet.

Voorbeeld
Op 17 april vond een optreden plaats en u hebt toen ook de gage
daarvoor betaald. Als de kostenvergoedingsbeschikking die u voor dit
optreden hebt ontvangen, een dagtekening in april heeft, dan geeft u
de gage aan in de aangifte over april. In alle andere gevallen kunt u
ervoor kiezen om de gage in de aangifte over mei te verwerken.
Over april doet u dan wel aangifte, maar u verwerkt hierin de gage niet.
Echte of fictieve dienstbetrekking
Als de artiest, beroepssporter of groep bij u als opdrachtgever in echte
dienstbetrekking is, gelden de normale regels. Dit geldt ook als er
sprake is van een fictieve dienstbetrekking, zoals opting-in. In dat geval
moet u zich aanmelden als werkgever met het formulier Aanmelding
werkgever. U kunt dit formulier downloaden van
www.belastingdienst.nl.
Opting-in
De artiest of beroepssporter kan er samen met u als opdrachtgever
voor kiezen om de arbeidsverhouding aan te merken als een fictieve
dienstbetrekking. Dit heet opting-in.
Let op!
Bij opting-in gelden de normale regels alléén voor de loonbelasting/
premie volksverzekeringen. Voor de werknemersverzekeringen zijn de
regels van de artiesten- en beroepssportersregeling van toepassing.
Meer informatie over echte en fictieve dienstbetrekkingen vindt
u op www.belastingdienst.nl/loonheffingen en in het Handboek
loonheffingen.
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