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Koren / muziekverenigingen
OMZETBELASTING
Feitelijke situaties
Naar aanleiding van gerichte vraagstelling zijn de volgende activiteiten en belastbaarheid
voor de omzetbelasting te onderkennen bij dergelijke verenigingen (zangvereniging, drum-,
fanfare-, show- en harmonie-orkesten) en nogmaals "op een rijtje gezet":
Activiteiten
Belastbaarheid omzetbelasting
- Verzorgen van optredens in
Alleen als ontvangsten (incl. de ontvangsten van
binnenland.
buitenlandse optredens) > € 22689
M.i.v. 1-1-2011: 19% (was 6%). Goedgekeurd is
echter dat 6% nog toegepast mag worden als het
Indien zelf de verkoop van de
optreden vóór 1 juli 2011 plaatsvindt. Voor
toegangskaarten wordt geregeld.
podiumkunst op of na 1-7-2011 is dit 19% (als de
vergoedingen hiervoor ontvangen wordt vóór 1
januari 2011 geldt nog het verlaagde tarief van 6%.
- Verzorgen van optredens in
Niet belast
buitenland
- Uitgave clubblad (maandelijkse
Alleen als de vereniging onder de BTW-heffing valt,
toezending aan leden en donateurs; is de voorbelasting aftrekbaar.
geen afzonderlijke bijdrage)
- Opbrengst advertenties in
Alleen als de vereniging onder de BTW-heffing valt,
clubblad
dient BTW in rekening te worden gebracht en
afgedragen te worden.
- Het laten maken en later
Alleen als de vereniging onder de BTW-heffing valt,
verkopen van CD's/MC's
is de voorbelasting op de kosten verrekenbaar, doch
bij verkoop dient BTW in rekening te worden
gebracht en afgedragen te worden.
- Kantine-exploitatie
Is alleen vrijgesteld van BTW indien de
hoofdactiviteit niet onder de heffing valt en de totale
inkomsten < € 68067
Indien wel belast, dan: niet-alcoholhoudende drank
en etenswaren belast naar 6 % overig 19 %
- (Onder) verhuur onroerend goed
Vrijgesteld (de voorbelasting derhalve ook niet
aftrekbaar)
- Contributiebetaling
Indien er geen aanwijsbare individuele prestatie
tegenover staat is dit niet belast.
- Borgsombetaling voor uniform
Indien het om een "statiegeld" gaat en daadwerkelijk
e.d.
wordt terugbetaald, dan niet belast Als echter een
"inhouding of verrekening" plaats vindt, vormt dit een
vergoeding voor het ter beschikking stellen, dus
belast.
- Bijdrage donateurs (De enige
Indien er geen aanwijsbare individuele prestatie
"tegenprestatie" is een clubblad en
tegenover staat is dit niet belast.
een incidenteel concert)
- Subsidies
Indien er geen aanwijsbare individuele prestatie
tegenover staat is dit niet belast. De benaming van
de ontvangst doet niet ter zake.
- Organisatie jeugdkamp waarbij de Er is sprake van het leveren van een prestatie ⇒
jeugdleden een vooraf vastgestelde de bijdrage is een belaste ontvangst en van de
bijdrage betalen
kosten kan verrekening van de voorbelasting plaats
vinden (m.u.v. de consumptieve uitgaven).

LOONHEFFING
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Feitelijke situaties
Bij de activiteiten van verenigingen e.d. wordt vaak de hulp ingeroepen van vrijwilligers en
professionele krachten. Indien hierbij uitbetalingen worden verricht, is er in principe sprake
van een dienstbetrekking. Wij kunnen echter met verschillende soorten te maken krijgen,
t.w.:
-de
Ingeval niet bij wijze van beroep voor de vereniging (= priv.recht. en publ.recht.
vrijwilligers- lichaam, niet-vpb plichtig) werkzaamheden worden verricht. Als uitsluitend een
regeling
(niet marktconforme) vergoeding wordt ontvangen van € 150 per maand en
hoogstens € 1500 per jaar, wordt ervan uit gegaan dat het een
(≠
dienstbetr.)
onkostenvergoeding betreft (≠ loon en dus geen dienstbetrekking).
Zie ook schema + toelichting
-de “fictieve
dienstbetr”.

Dit doet zich o.a. voor als er sprake is van het inhuren van artiesten/solisten.
Behoudens als gebruik wordt gemaakt van een zelfstandigheidsheidsverklaring
(VAR-wuo), een inhoudingsplichtigenverklaring of een "gageverklaring met
“kleine vergoedingsregeling”, is er sprake van een dienstbetrekking waarbij
inhouding en afdracht van loonheffing en premies moet plaats vinden.

-de echte
dienstbetr.

Dit geldt voor degenen met wie de vereniging een echte overeenkomst /
gezagsverhouding heeft. Dit kunnen betaalde boekhouders zijn, begeleiders
(bijv. pianist), mensen voor onderhoud, een trainer/instructeur. (Een bestuurder
die betaald krijgt voor zijn bestuurstaak ≠ dienstbetrekking.)

-de
dirigenten

Of er sprake is van een dienstbetrekking is afhankelijk van het afgesloten
contract. I.h.a. is in de jurisprudentie echter gebleken dat er géén
dienstbetrekking is (mogelijk wel de gelijkgesteldenregeling).
De artiestenregeling geldt in principe voor de uitvoeringen. Indien het aantal
repetities het aantal uitvoeringen ver overschrijdt (5:1), is de artiestenregeling
niet van toepassing. Als de dirigent de werkzaamheden doet in de uitoefening
van zijn zelfstandig beroep, c.q. onderneming, zal hijzelf ook
omzetbelastingplichtig zijn en een factuur uitschrijven met BTW. Indien de
werkzaamheden anderszins plaats vinden, zal vastlegging en kennisgeving aan
de fiscus plaats moeten vinden d.m.v. een "kaartsysteem" IB 47/49.

Advies:
download van internet de “Handleiding Loonheffingen Artiesten- en beroepssportersregeling”
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ANBI
= 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% algemeen belang nu 90%
Omdat de vereniging primair de belangen van de leden behartigt, vervalt de
mogelijkheid van aanwijzing als ANBI
Daarom invoering

SBBI
= Sociaal Belang Behartigende Instelling
Een verzoek hoeft niet gedaan te worden
Belang: vrijstelling in de successiewet
Gewone giften zijn dus echter niet aftrekbaar (Wel eventuele vastgelegde periodieke
giften)

