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Waarom dit formulier?

Op de gage van een artiest of beroepssporter moet de opdrachtgever
,% loonbelasting inhouden. Als de artiest of beroepssporter in het
buitenland woont, is het tarief %. De loonbelasting wordt berekend
over de brutogage, inclusief vergoedingen en gage niet in geld. Bij een
artiest worden ook premies werknemersverzekeringen berekend. Van de
gage mag maximaal E  per dag als vrijgestelde vergoeding in
aanmerking worden genomen (kleinevergoedingsregeling). 

Als de artiest of beroepssporter meer dan E  per dag aan kosten heeft,
kan het echter gebeuren dat de opdrachtgever teveel loonbelasting (en
premies werknemersverzekeringen) verschuldigd is. Daarom is het
mogelijk om, voorafgaand aan een of meer optredens of
sportevenementen, een schatting te maken van de kosten en vervolgens
met dit formulier bij de Belastingdienst een kostenvergoedings-
beschikking aan te vragen. In deze beschikking staat over welk gedeelte
van de gage de opdrachtgever geen loonbelasting (en premies
werknemersverzekeringen) hoeft in te houden. 

Let op! 
De artiest of beroepssporter mag in zijn aangifte inkomstenbelasting
alleen de werkelijke kosten aftrekken. Deze aanvraag geldt daarom alleen
voor de loonbelasting (en premies werknemersverzekeringen).

Voor wie is dit formulier?
Dit formulier kan door de volgende personen gebruikt worden om een
kostenvergoedingsbeschikking aan te vragen:
– Een artiest of beroepssporter die niet in dienstbetrekking is bij een

gezelschap of een club, kan met dit formulier voor zichzelf een
kostenvergoedingsbeschikking aanvragen. 

– Een leider of vertegenwoordiger van een groep artiesten of beroeps-
sporters kan dit formulier gebruiken om een kostenvergoedings-
beschikking aan te vragen voor zijn groep. Hij kan de beschikking
aanvragen voor de algemene kosten van de groep, maar ook voor de
individuele kosten, voorzover de leden die maken voor de groep.

– Een opdrachtgever kan, op verzoek van een individuele artiest of
beroepssporter of op verzoek van een groep, met dit formulier een
kostenvergoedingsbeschikking aanvragen voor die artiest, beroeps-
sporter of groep.

Let op!
Dit formulier is niet bedoeld voor een artiest, beroepssporter of groep die
een zelfstandigheidsverklaring, een inhoudingsplichtigenverklaring of een
Verklaring arbeidsrelatie heeft waarop is vermeld “winst uit onder-
neming” of “resultaat voor rekening en risico van een vennootschap”. 

Verzoek voor meerdere optredens in 2006 mogelijk
Als al duidelijk is hoeveel optredens of sportevenementen de artiest,
beroepssporter of groep de komende periode (bijvoorbeeld een maand of
kwartaal) ongeveer heeft en hoeveel kosten daaraan verbonden zijn, dan
kan de beschikking ook aangevraagd worden voor deze hele periode.

Wanneer invullen?
Het heeft alleen zin dit formulier in te vullen als de kosten per artiest of
beroepssporter hoger zijn dan E  per dag.

Voor reis- en verblijfskosten (uitgezonderd kosten van eigen vervoer)
hoeft geen beschikking te worden aangevraagd. Als de opdrachtgever
over de originele betalingsbewijzen beschikt, kan hij deze kosten
namelijk onbelast vergoeden. 

Invullen en opsturen
U moet de rubrieken op de voor- en achterkant van dit formulier
invullen. Voor het invullen van de rubrieken vindt u op de achterkant
een toelichting. Als u het formulier heeft ingevuld en ondertekend,
stuurt u het naar uw belastingkantoor. Binnen acht weken ontvangt u
dan de kostenvergoedingsbeschikking. 

Persoonlijke gegevens van de artiest, beroepssporter of leider/vertegenwoordiger van een groep

Naam en voorletter(s)

Adres

Postcode en woonplaats

Telefoonnummer  

Geboortedatum Sofi-nummer
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Algemene gegevens voor de kostenvergoedingsbeschikking

Vraagt u de beschikking aan voor een groep?
nn Ja Vul in: Naam van de groep

Aantal personen

nn Nee

t
t

t

Voor hoeveel optredens of sportevenementen
vraagt u de beschikking aan? nn Eén Datum - - 2006

nn Meerdere Aantal Periode van - - 2006

tot en met - - 2006

Bent u de opdrachtgever?
nn Ja Vul ook de rubriek ‘Gegevens van de opdrachtgever’ op de achterkant van dit 

formulier in.
nn Nee

t
t



            



Persoonlijke gegevens van de artiest, beroepssporter of
leider/vertegenwoordiger van een groep
Vul altijd de echte naam in en niet de artiestennaam. Vermeld het
volledige adres, inclusief het land, als dat niet Nederland is. Een
buitenlandse artiest of beroepssporter of een leider/vertegenwoordiger
van een buitenlandse groep hoeft geen sofi-nummer in te vullen.

Gage voor het optreden
Onder gage voor een optreden of sportevenement vallen:
– gage in geld en prijzengeld, inclusief kostenvergoedingen;
– gage niet in geld, zoals prijzen in de vorm van kleding, muziek-

instrumenten en dergelijke.

Vergoedingen en verstrekkingen van kleine consumpties, zoals een
broodje vóór een optreden of sportevenement, of een drankje tijdens
een optreden of sportevenement, vallen niet onder de gage. Ook
vergoedingen voor reis- en verblijfskosten (uitgezonderd kosten van
eigen vervoer) kunnen buiten de gage vallen. De opdrachtgever moet
dan wel over de originele betalingsbewijzen beschikken.

Vergoedingen en verstrekkingen van een sponsor vallen niet onder de
gage zolang zij losstaan van een optreden of sportevenement. Als de
artiest, de beroepssporter of de groep sponsorgeld ontvangt voor een
specifiek optreden of sportevenement, behoort dat wel tot de gage.

Overzicht aan de verwachte kosten
Hier moeten de kosten worden ingevuld die de artiest, de beroeps-
sporter of de groep zelf betaalt, en de afschrijving van de eigen
apparatuur. Neem daarnaast ook de gage niet in geld op waarover de
opdrachtgever loonbelasting afdraagt en die niet is belast voor de
inkomstenbelasting. Als deze gage wel is belast voor de inkomsten-
belasting, maar voor een lagere waarde, vermeld hier dan het verschil.

Meer informatie
Meer informatie over de kostenvergoedingsbeschikking vindt u in de
folder Als u optreedt als (amateur)artiest. Voor meer informatie kunt u
ook (gratis) bellen met de BelastingTelefoon: 0800-0543, van maandag
tot en met donderdag van 8.00 tot 20.00 uur en op vrijdag van 8.00 tot
17.00 uur. U vindt de Belastingdienst ook op internet:
www.belastingdienst.nl.

Ondertekening

Datum Handtekening

Gage voor het optreden

Bij meer optredens of sportevenementen moet u de gages bij elkaar optellen en het totaal hier invullen. 
Zie voor het begrip ‘gage’ de toelichting.

Hoeveel is de gage voor het (totale aantal) optreden(s) of sportevenement(en)? E

Overzicht van de verwachte kosten

Bij meer optredens of sportevenementen moet u de kosten bij elkaar optellen en het totaal hier invullen.

Reiskosten eigen vervoer E

Huur apparatuur E

Huur rekwisieten E

Afschrijving apparatuur E

Afschrijving rekwisieten E

Afschrijving sportattributen E

Omschrijving

Overig, namelijk E

E

E +

Totale kosten E

Gegevens van de opdrachtgever

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

Naam en voorletter(s)

Adres

Postcode en woonplaats

Telefoonnummer

Loonheffingennummer

Toelichting bij de vragen
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