
Gageverklaring 
Loonheffingen
Artiesten en beroepssporters
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Uw persoonlijke gegevens

In te vullen door de artiest of beroepssporter (of de leider/vertegenwoordiger van een groep).

Naam en voorletter(s)

Adres

Postcode en woonplaats

Geboortedatum  Sofi-nummer

Ondertekening

Deze verklaring is duidelijk, stellig en zonder voorbehoud ingevuld.

Datum Handtekening

Ruimte bestemd voor uw opdrachtgever/inhoudingsplichtige

In te vullen door de opdrachtgever/inhoudingsplichtige.

Naam inhoudingsplichtige

Adres

Postcode en woonplaats

Loonheffingennummer

Voor wie is deze verklaring?

Deze verklaring is bedoeld voor artiesten en beroepssporters die een
overeenkomst van korte duur hebben gesloten, of kortstondig optreden
of sport beoefenen zonder overeenkomst. Op deze verklaring vermeldt u
een aantal persoonlijke gegevens die uw opdrachtgever nodig heeft om
loonbelasting op uw gage in te houden. Van artiesten moeten ook
premies werknemersverzekeringen worden ingehouden.

Als u leider of vertegenwoordiger van een groep artiesten of beroeps-
sporters bent, dan moet u ook de achterkant van het formulier invullen.

Let op! Dit formulier is niet bedoeld voor artiesten en beroepssporters
die in dienstbetrekking zijn, of als u samen met uw opdrachtgever heeft
gekozen voor heffing van loonbelasting alsof u in dienstbetrekking bent
(“opting-in”).

Wanneer invullen?
Deze verklaring moet u invullen vóórdat de opdrachtgever uw gage
uitbetaalt. Deze verklaring moet ook worden ingevuld als u of uw groep
alleen een kostenvergoeding krijgt.

Gebruiksaanwijzing
U vult de rubriek “Uw persoonlijke gegevens” in. Vul altijd uw echte
naam in en niet uw artiestennaam. Vermeld uw volledige adres. Als u in 
het buitenland woont, vermeldt u ook het land. In deze rubriek geeft u
ook aan of u gebruik maakt van een kostenvergoedingsbeschikking of
van de kleinevergoedingsregeling. Als u daarvan gebruik maakt, vermeldt
u het bedrag waarmee de afgesproken brutogage kan worden
verminderd. Als u in deze rubriek aankruist dat u leider of vertegen-
woordiger bent van een groep artiesten of beroepssporters, dan vult u
ook de achterkant van het formulier in. De ingevulde en ondertekende
verklaring levert u in bij uw opdrachtgever vóórdat het afgesproken
bedrag wordt uitbetaald. 

Let op! Bij een onvolledig of onjuist ingevulde verklaring geldt voor de
loonbelasting het anoniementarief van %, en bij artiesten moeten over
de hele gage premies werknemersverzekeringen worden berekend.
Buitenlandse artiesten en beroepssporters zijn niet verplicht een sofi-
nummer in te vullen. 

Kleinevergoedingsregeling
Als u geen kostenvergoedingsbeschikking heeft, dan heeft u recht op de
kleinevergoedingsregeling. Op grond van die regeling ontvangt u per dag
E  van uw gage als vrije vergoeding. U mag uw opdrachtgever ook
vragen om rekening te houden met een lager bedrag. In uw aangifte
inkomstenbelasting mag u alleen de werkelijke kosten aftrekken. 

Sofi-nummer wordt burgerservicenummer
Naar verwachting verandert in  het sofi-nummer in het burger-
servicenummer. In uw contacten met de Nederlandse overheid kunt u
dan nog maar één persoonsnummer gebruiken: het burgerservice-
nummer. Dat nummer geldt voor alle overheidsorganisaties, dus ook
voor de Belastingdienst. Het burgerservicenummer is hetzelfde nummer
als uw sofi-nummer. Alleen de naam verandert. In deze gageverklaring
wordt nog de term ‘sofi-nummer’ gebruikt. 

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u (gratis) bellen met de BelastingTelefoon:
 - , bereikbaar op maandag tot en met donderdag van . tot
. uur en op vrijdag van . tot . uur. U vindt de Belasting-
dienst ook op internet: www.belastingdienst.nl.

Bent u leider of vertegen- nn ja Vul ook de achterkant van dit formulier in.
woordiger van een groep  
artiesten of beroepssporters? nn nee Maakt u gebruik van een kostenvergoedings- nn ja, voor een 

beschikking of van de kleinevergoedings- bedrag van E

regeling? nn nee

t

t
t

           



Algemene gegevens

In te vullen door de leider of vertegenwoordiger van de groep.

Naam groep artiesten of beroepssporters Datum optreden of sportbeoefening

Aantal personen Plaats

Afgesproken brutogage, inclusief gage E Naam locatie
niet in geld, en kostenvergoedingen

Verdeling van de gage

Bedrag op grond van  
Naam en voorletter(s) een kostenvergoedings-
Adres Geboortedatum en beschikking of de kleine-
Postcode en woonplaats Sofi-nummer Individuele brutogage vergoedingsregeling Handtekening
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Gegevens van de groep artiesten of beroepssporters

Als u leider of vertegenwoordiger bent van een groep, vult u ook beide rubrieken
op deze kant van het formulier in. In de rubriek “Verdeling van de gage”
vermeldt u in de eerste twee kolommen de persoonlijke gegevens van alle leden
van de groep, ook als zij geen gage ontvangen. Vul altijd de echte naam in en niet
de artiestennaam. Vermeld het volledige adres en bij een buitenlands lid van de
groep ook het land.

In de derde kolom vermeldt u de individuele brutogage, dat wil zeggen het deel
van de brutogage, inclusief gage niet in geld en algemene en individuele kosten-
vergoedingen, dat aan elk lid moet worden toegerekend. Als u geen bedragen
invult, wordt de brutogage gelijk verdeeld over het aantal personen. 

In de vierde kolom vermeldt u het bedrag waarmee de brutogage van elk
individueel groepslid verminderd kan worden op grond van een kosten-
vergoedingsbeschikking of de kleinevergoedingsregeling. Er kan maar van één
regeling tegelijkertijd gebruik worden gemaakt. Maakt u gebruik van een kosten-
vergoedingsbeschikking voor een groep, dan moet u het bedrag van de
beschikking aan de individuele leden toerekenen. Zonder kostenvergoedings-

beschikking mag u voor elk lid van de groep de kleinevergoedingsregeling
toepassen (zie de toelichting op de voorzijde).

In de laatste kolom ondertekent elk lid van de groep de verklaring. Zij hoeven
dan zelf geen afzonderlijke gageverklaring in te vullen. 

Let op! Bij een onvolledig of onjuist ingevulde verklaring geldt voor de persoon
of personen die het betreft, het anoniementarief (zie ook de toelichting op de
voorzijde). Een buitenlands lid van de groep hoeft geen sofi-nummer in te
vullen.

Bij een buitenlandse groep wordt loonbelasting berekend over de totale gage. 
De verdeling van de gage over de individuele leden van de groep is daarbij niet
van belang. Een buitenlandse groep hoeft daarom in de rubriek “Verdeling van
de gage” alleen de namen van de leden in te vullen en van de leden die in
Nederland wonen ook het sofi-nummer. Er is sprake van een buitenlandse groep
als % of meer van de leden in het buitenland woont.
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