
Belastingdienst
Holland-Midden



Werkwijze Belastingdienst

Belastingdienst Holland-Midden 

Kantoren te Haarlem/Hoofddorp/Leiden

• Particulieren / Ondernemingen

• Starters teams

• Technische teams

• Controle teams



Uw contacten met de 
Belastingdienst

• Unit dienstverlening

• Startersdesk

• www.belastingdienst.nl

• Belastingtelefoon voor ondernemers 

(0800) 0543

• Voorlichtingsavonden t.b.v. starters 

samen met de KvK 

• Voorlichtingen divers

• Startersdag Kamer van Koophandel



Informatiemateriaal

• www.belastingdienst.nl

• Handboek Ondernemen

• Brochures (downloaden)

• Starterskrant

• Handleiding Loonheffingen Artiesten- en 

beroepssportersregeling



Koren

• Amateuristische beoefening van muziek

• Inschrijving bij K.v.K. 

• Contribities door de leden

• Verzorging van optredens

• Inhuren personeel/artiesten                          

• -> Fiscale gevolgen?



Belastingplicht

• Ondernemerschap voor de 

vennootschapbelasting

• Ondernemerschap voor de 

omzetbelasting

• Inhoudingsplicht voor de loonheffingen



Ondernemerschap en de 
vennootschapbelasting 

• Organisatie van kapitaal en arbeid en 

deelname aan het economisch verkeer 

waarbij een winststreven = belastingplicht

• Art. 6 wet en vrijstellingsbesluit Vpb art.1: 

Algemeen belang en winststreven 

bijkomstig -> vrijstelling        mits

• winst < € 7.500 of € 7.500 in het jaar en 

de vier jaren daarvoor tezamen niet meer 

dan € 35.500



Ondernemer omzetbelasting

• Meerdere keren per jaar een optreden 

tegen vergoeding is deelname 

economisch verkeer = ondernemerschap 

• Ingev. Besluit van 20 december 2001, nr. 

CPP2001/2167M goedgekeurd om niet in 

de heffing te worden betrokken indien 

ontvangsten < € 22689

• Indien besluit van toepassing dan ook 

fondswerving: leveringen < 68067 en 

diensten < € 22689



Ondernemer omzetbelasting

• Keuze om gebruik te maken van het 

goedkeuringsbesluit. 

• Indien geen gebruik wordt gemaakt van 

het besluit -> recht op aftrek 

voorbelasting

• Over de ontvangsten (honorarium voor 

een optreden / verkoop entreekaarten) is 

dan wel BTW verschuldigd

• Denk om een goede administratie



Inhoudingsplicht loonheffingen
• Inhuren solisten  -> artiestenregeling         

- kleinekostenvergoedingsregeling              

- zelfstandigheidsverklaring (factuur)

• Inhuren dirigent ->                                         

- dienstbetrekking                                          

- IB 47                                                              

- ontvangen factuur  met BTW

• Vrijwilligersregeling                                      

-niet beroepsmatig                                        

- niet marktconforme vergoeding                

- max € 150 p/mnd en max € 1500 p/jr 



Eigen optredens

In principe ieder lid uitvoerend artiest 

-> ID-bewijs en gageverklaring

Ondervangen door aanvraag van een 

Inhoudingsplichtigenverklaring   

-> verlegging ihp naar koor zelf

Geen uitbetaling, dus geen verplichtingen    

Uitbetaling aan solisten:                       

afhankelijk-> KVR, VAR-wuo, loon



Administratieplicht

Ook een vereniging heeft een 
administratieplicht (art. 52 AWR) en
bewaarplicht

• Wettelijke eisen aan de administratie
• Factuureisen



Wettelijke eisen aan 
administratie
• Naar de eisen van het bedrijf

(‘geobjectiveerde ondernemer’)
• Boeken, bescheiden en andere 

gegevensdragers

• Controleerbaar

• Bewaarplicht (7 jaar)

• Rechten en plichten aantoonbaar



Eisen aan de factuur

• Nummer en dagtekening
• Datum van de prestatie

• Naam en adres eigen onderneming

• Eigen omzetbelastingnummer

• Naam en adres van ondernemer aan wie 

is geleverd

• Omschrijving van de prestatie

• Vergoeding en belasting

• Kopie factuur bewaren



Belastingdienst

Holland-Midden



ANBI
• Staat voor:                                   

Algemeen Nut Beogende Instelling

• Wordt op verzoek afgegeven door de 

Belastingdienst (U vraagt aan!)

• Maakt het mogelijk om donaties fiscaal 

aftrekbaar te maken.

• Niet elke instelling is een ANBI

• Site Belastingdienst: “ANBI opzoeken”

• Per 1-1-2010 aanscherping eisen ->     

i.p.v. 50% alg.belang nu 90%

• Daarom invoering SBBI 



SBBI
• Staat voor:                                        

Sociaal Belang Behartigende Instelling

• Een verzoek hoeft niet gedaan te worden

• Belang: vrijstelling in de successiewet 

• Gewone giften zijn echter niet aftrekbaar 

(Wel eventuele vastgelegde periodieke 

giften)

• CONCLUSIE: Per 1-1-2010 hebben 

verenigingen géén ANBI-status meer. 



Adviezen

• Houd uw belastingzaken goed bij 

• Reserveer (evt) voor betalingen

• Houd zelf zicht op uw administratie

• Neem tijdig contact op

• Raadpleeg de site Belastingdienst.nl

• Stel vragen 

•Indien niet ingeschreven bij K.v.K. zijn de 

bestuurders hoofdelijk aansprakelijk.



Belastingdienst

Holland-Midden
Bedankt voor uw aandacht 

en succes met uw 
activiteiten!!


