Taal: Nederlands

Melding

Loonheffingen
Aangifte doen voor artiesten of beroepssporters
Waarom dit formulier?
Dit formulier gebruikt u als u op grond van de artiesten- en
beroepssportersregeling aangifte loonheffingen moet doen voor
een optreden door artiesten, beroepssporters of gezelschappen.
Daarbij zijn 3 situaties mogelijk:
– U hebt nog geen loonheffingennummer.
– U hebt al wel een loonheffingennummer, maar u wilt voor artiesten
of beroepssporters een afzonderlijk loonheffingennummer krijgen.
– U hebt al een afzonderlijk loonheffingennummer voor artiesten en
beroepssporters en moet aangifte doen voor een nieuw optreden.
Lees de toelichting onderaan dit formulier om te bepalen voor
welke artiesten, beroepssporters en gezelschappen de artiestenen beroepssportersregeling geldt.
Let op!
Met ‘optreden’ bedoelen we in dit formulier ook een sport
activiteit. Met ‘gezelschap’ bedoelen we een groep artiesten of
een sportploeg.

1

Invullen en opsturen
U moet de melding uiterlijk doen in de maand na de maand
waarin u de gage hebt betaald. Stuur het formulier ingevuld
en ondertekend naar:
Belastingdienst
Postbus 2892
6401 DJ Heerlen
Na uw melding krijgt u van ons de gegevens die u nodig hebt
om aangifte loonheffingen te doen.
Privacy
Wij gaan zorgvuldig om met de gegevens van burgers en bedrijven en
met uw privacy. Op belastingdienst.nl/privacy staat hoe wij dat doen.
Meer informatie
Raadpleeg voor meer informatie de ‘Handleiding artiesten- en
beroepssportersregeling’. Deze handleiding kunt u downloaden
van belastingdienst.nl.

Uw gegevens

1a

Selecteer wat op u van
toepassing is

Ik ben de opdrachtgever. Ga verder met vraag 1b.
Ik ben niet de opdrachtgever, maar betaal wel de gage. Ga verder met vraag 1b.
Ik heb een inhoudingsplichtigenverklaring. Ga verder met vraag 1g.

1b

Selecteer uw rechtsvorm:

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

06 595 08 01
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Ga verder met vraag 1e
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02 van 05

1

Uw gegevens (vervolg)

1c

Uw naam

1d

Uw woonadres
Straatnaam, huisnummer
en toevoeging
Postcode en plaats
Ga verder met vraag 1f.

1e

Juridische naam van uw
organisatie
Vermeld bij een maatschap of vof de naam die staat op de overeenkomst die met de artiest is afgesloten.

1f

Op welk adres vindt het
optreden plaats?
Straatnaam, huisnummer
en toevoeging
Postcode en plaats

1g

Uw loonheffingennummer
Als u nog geen loonheffingennummer hebt, vermeld dan uw RSIN/fiscaal nummer of omzetbelastingnummer.
Bent u particulier of hebt u een eenmanszaak? Vermeld dan uw burgerservicenummer.

2

Gegevens van uw gemachtigde

2a

Hebt u iemand anders
gemachtigd om voor u aangifte
loonheffingen te doen?

Nee. Ga verder met vraag 2c.
Ja. Vul de naam van de
gemachtigde in.

2b

Heeft uw gemachtigde een
beconnummer?

Ja. Vul het beconnummer in.

Het adres is bij ons bekend.

Nee. Vul hieronder het correspondentieadres van uw gemachtigde in.
Straatnaam, huisnummer
en toevoeging
Postcode en plaats
Postbus
Postcode en plaats
Wilt u dat wij de correspondentie
over de loonheffingen naar een
ander adres sturen dan het adres
van vraag 1d of 1f?
Straatnaam, huisnummer
en toevoeging

Nee
Ja, naar mijn gemachtigde (vraag 2b)
Ja, naar iemand
anders, namelijk
Vul hieronder het correspondentieadres in

Postcode en plaats
Postbus
Postcode en plaats

*065950802*
0 6 5 9 5 0 8 0 2

06 595 08 02

2c

03 van 05

3

Contactpersoon voor vragen over deze melding
Dat kunt u zelf zijn, een gemachtigde of iemand anders.

3a

Naam

3b

Telefoonnummer

4a

Datums van optredens en gagebetalingen
Vul per optreden de datum in van het optreden en de (verwachte) datum waarop u de gage betaalt. Geef ook aan of u op verzoek
van de artiest, de beroepssporter of het gezelschap een kostenvergoedingsbeschikking voor het optreden hebt aangevraagd.
Lees de ‘Handleiding artiesten- en beroepssportersregeling’ voor een uitleg van het begrip ‘kostenvergoedingsbeschikking’.
Datum optreden 1 (dd-mm-jjjj)
–

–

U betaalt dit optreden op:
de dag van het optreden
een andere datum, namelijk
–

Datum optreden 2 (dd-mm-jjjj)
–

–

U betaalt dit optreden op:
de dag van het optreden
een andere datum, namelijk
–

Datum optreden 3 (dd-mm-jjjj)
–

–

–

–

–

–

–

–

*065950803*
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–

U betaalt dit optreden op:
de dag van het optreden
een andere datum, namelijk
–

Zijn er meer optredens en gagebetalingen?
Vermeld deze dan op een aparte bijlage.

–

U betaalt dit optreden op:
de dag van het optreden
een andere datum, namelijk
–

Datum optreden 6 (dd-mm-jjjj)

–

U betaalt dit optreden op:
de dag van het optreden
een andere datum, namelijk
–

Datum optreden 5 (dd-mm-jjjj)

–

U betaalt dit optreden op:
de dag van het optreden
een andere datum, namelijk
–

Datum optreden 4 (dd-mm-jjjj)

–

–

Hebt u voor dit optreden een
kostenvergoedingsbeschikking
aangevraagd?
Ja
Nee

Hebt u voor dit optreden een
kostenvergoedingsbeschikking
aangevraagd?
Ja
Nee

Hebt u voor dit optreden een
kostenvergoedingsbeschikking
aangevraagd?
Ja
Nee

Hebt u voor dit optreden een
kostenvergoedingsbeschikking
aangevraagd?
Ja
Nee

Hebt u voor dit optreden een
kostenvergoedingsbeschikking
aangevraagd?
Ja
Nee

Hebt u voor dit optreden een
kostenvergoedingsbeschikking
aangevraagd?
Ja
Nee

06 595 08 03

4

04 van 05

5

Toekomstige meldingen
Als u in de toekomst weer aangifte loonheffingen moet doen voor een optreden, moet u dat steeds opnieuw melden. Moet u vrijwel elke maand een
melding doen? Dan mag u ook 1 keer per maand of 1 keer per 4 weken aangifte doen. U hoeft de optredens dan niet meer afzonderlijk te melden.

6

Wilt u per maand of per
4 weken aangifte doen?

Nee, bij elk toekomstig optreden doe ik een aparte melding
Ja, per maand
Ja, per 4 weken

Ondertekening
Naam
Datum (dd-mm-jjjj)

–

–

Handtekening
Schrijf binnen het vak.

Aantal bijlagen

06 595 08 04

5a

*065950804*
0 6 5 9 5 0 8 0 4

05 van 05

Toelichting
Wanneer geldt de artiesten- en beroepssportersregeling?
Als u een artiest of een beroepssporter voor een avond, een dag
of een langere periode inhuurt (tot ongeveer 3 maanden) en u betaalt
hier een gage voor, dan kan het zijn dat u loonbelasting en premies
werknemersverzekeringen moet berekenen en betalen op grond van
de artiesten- en beroepssportersregeling. Deze regeling geldt voor:
– artiesten die in Nederland wonen
– artiesten en beroepssporters die in het buitenland wonen,
behalve op de BES-eilanden, Curaçao, Sint Maarten of Aruba,
of in een land dat een belastingverdrag met Nederland heeft
Als er sprake is van een gezelschap, geldt het volgende:
– Als meer dan 30% van de leden van een artiestengezelschap
in Nederland woont, dan geldt de artiesten- en beroeps
sportersregeling voor ieder lid afzonderlijk.
– 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 de BES-eilanden, Curaçao,
Sint Maarten of Aruba, is er sprake van een buitenlands gezelschap
dat niet onder de artiesten- en 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
buitenlands gezelschap dat wel onder de artiesten- en beroeps
sportersregeling valt.

Raadpleeg voor meer informatie de ‘Handleiding artiesten- en
beroepssportersregeling’. Deze handleiding kunt u downloaden
van belastingdienst.nl.

