Belastingdienst

Aanvraag

Loonheffingen
Kostenvergoedingsbeschikking voor artiesten en beroepssporters
Waarom dit formulier?
Maakt u als artiest of beroepssporter meer dan € 163 aan kosten
voor een optreden of sportactiviteit? En valt u onder de artiestenen beroepssportersregeling? Dan kunt u daarvoor met dit formulier
een kostenvergoedingsbeschikking aanvragen. Uw opdrachtgever
berekent over dit bedrag dan geen loonheffingen.

Voor welke kosten kunt u de beschikking aanvragen?
U vraagt de kostenvergoedingsbeschikking aan voor de kosten die
u maakt voor uw optreden. Voor reis- en verblijfskosten (behalve
kosten van eigen vervoer) hoeft u geen beschikking aan te vragen.
Deze kan uw opdrachtgever namelijk onbelast vergoeden.

Als u een leider bent van een gezelschap artiesten of beroepssporters
dat onder de artiesten- en beroepssportersregeling valt, kunt u ook
een kostenvergoedingsbeschikking aanvragen.

Als u al weet hoeveel optredens u de komende periode
(bijvoorbeeld week of maand) hebt en hoeveel kosten u daarvoor
maakt, dan kunt u de beschikking aanvragen voor deze hele periode.

U kunt ook uw opdrachtgever vragen om de kostenvergoedings
beschikking voor u of uw gezelschap aan te vragen.

Kostenvergoedingsbeschikking wijzigen
Als de gegevens op de beschikking niet meer kloppen, kunt u ons
vragen de beschikking te wijzigen. Wij kunnen de beschikking ook
op eigen initiatief wijzigen.

Dit formulier is niet bedoeld voor artiesten, beroepssporters of
gezelschappen die:
–		een inhoudingsplichtigenverklaring hebben
–		werken volgens de modelovereenkomst artiestenregeling
individueel
–		werken volgens de modelovereenkomst artiestenregeling
gezelschap
–		werken volgens de individuele overeenkomst diskjockey
–		schriftelijk met de opdrachtgever hebben afgesproken dat ze
geen gebruik willen maken van de artiestenregeling
		Let op!
		Met ‘optreden’ bedoelen we in dit formulier ook een
sportactiviteit. Met ‘gezelschap’ bedoelen we een groep
artiesten of een sportploeg.

Meer informatie
Raadpleeg voor meer informatie de ‘Handleiding artiesten- en
beroepssportersregeling’. Deze handleiding kunt u downloaden
van belastingdienst.nl. Of bel de BelastingTelefoon: 0800 - 0543,
bereikbaar van maandag tot en met donderdag van 8.00 tot
20.00 uur en op vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur.

Gegevens artiest, beroepssporter of leider van een gezelschap

1a

Naam

1b

Adres

1c

Postcode en woonplaats			

1d

Land en regio. Alleen invullen
bij een buitenlands adres.

1e

Telefoonnummer

1f

Geboortedatum					

1g

Burgerservicenummer				

–

*060440401*
0 6 0 4 4 0 4 0 1

–

06 044 04 01

LH 044 - 1Z*4FOL 

1

Invullen en opsturen
U moet de beschikking vóór het optreden aanvragen. Als uw
opdrachtgever de kostenvergoedingsbeschikking voor u aanvraagt,
mag dat ook uiterlijk een maand na afloop van het optreden.
Stuur het ingevulde en ondertekende formulier naar uw belasting
kantoor. U krijgt binnen acht weken bericht van ons.

02 van 03

2
2a

Algemene gegevens
Vraagt u de beschikking
aan voor een gezelschap?

Nee
Ja

Naam gezelschap		
Aantal personen		

2b

2c

3

Voor hoeveel
optredens vraagt u
de beschikking aan?

Bent u de
opdrachtgever?

Eén

Datum					

Meerdere

Aantal					

–

–

In de periode van 		

–

–

tot en met 				

–

–

Nee
Ja. Vul ook vraag 6 op de achterkant van dit formulier in.

Gage
Vul bij meer optredens het totaal van de gages in. Zie voor het begrip ‘gage’ de toelichting onder aan het formulier.
Gage						 €
Verwachte kosten
Tel bij meer optredens de kosten bij elkaar op en vul het totaal in.
Reiskosten eigen vervoer

€

Huur apparatuur

€

Huur rekwisieten

€

Afschrijving apparatuur

€

Afschrijving rekwisieten

€

Afschrijving sportattributen

€

Deel van de gage voor niet-artiesten en niet-beroepssporters

€

Overige kosten (omschrijving)

€
€
€
€

+

€

Totale kosten

06 044 04 02

4

*060440402*
0 6 0 4 4 0 4 0 2

03 van 03

5

Ondertekening
Naam
Datum 								

–

–

Uw handtekening
Schrijf binnen het vak.
									
6

Gegevens opdrachtgever
Vul deze rubriek alleen in als u de opdrachtgever bent en u de beschikking aanvraagt voor de artiest, de beroepssporter of het gezelschap.

6a

Naam

6b

Adres

6c

Postcode en woonplaats			

6d

Telefoonnummer					

6e

Loonheffingennummer				

L

Toelichting bij de vragen
Bij vraag 1
Vul altijd de echte naam in en niet de artiestennaam. Vermeld het
volledige adres, inclusief het land als dat niet Nederland is. Een artiest
of beroepssporter die in het buitenland woont, of een leider of
vertegenwoordiger van een buitenlands gezelschap hoeft geen
burgerservicenummer in te vullen.
Bij vraag 3
Onder gage voor een optreden vallen onder andere:
– gage in geld, startgeld en prijzengeld, inclusief kostenvergoedingen
–	gage in natura, zoals kleding en muziekinstrumenten
–	vergoedingen voor reiskosten met eigen vervoer
–	bonussen, als er bijvoorbeeld een bepaald aantal betalende
bezoekers was
–	opbrengst van kaartverkoop

Bij vraag 4
Vul hier de kosten in die de artiest, de beroepssporter of het
gezelschap zelf betaalt, en de afschrijving van de eigen apparatuur
en het deel van de gage dat gaat naar leden van het gezelschap die
niet onder de artiesten- en beroepssportersregeling vallen, zoals
geluidstechnici. Vermeld ook de gage in natura (kleding, een auto,
tv’s en dergelijke) waarover de opdrachtgever loonheffingen
berekent en waarover de artiest of beroepssporter geen inkomsten
belasting betaalt. Als de artiest of beroepssporter over deze gage wel
inkomstenbelasting betaalt, maar voor een lagere waarde dan de
waarde in het economische verkeer, vul hier dan het verschil in.

06 044 04 03

Niet onder de gage vallen:
–	vergoedingen en verstrekkingen van consumpties en
maaltijden voor, tijdens of direct na het optreden
–	vergoedingen voor reis- en verblijfskosten zoals autohuur,
openbaar vervoer of hotel
U moet de opdrachtgever dan wel de originele betalingsen vervoerbewijzen geven.
–	verstrekkingen in natura van vervoer of verblijf, als uw
opdrachtgever u bijvoorbeeld zelf naar het optreden rijdt

*060440403*
0 6 0 4 4 0 4 0 3

