VERGOEDING AAN DERDEN VIA GESUBSIDIEERDE ORGANISATIES
DIRECTE BELASTINGEN EN BTW

Je hebt als organisatie steun gekregen uit het Noodfonds, en betaalt een ‘derde in de
waardeketen’, waarop je beroep zou doen voor een culturele activiteit, een
annulatievergoeding of een vergoeding van voorbereidende kosten. Of je krijgt als
derde zo’n vergoeding. Waar moet je dan rekening mee houden qua belastingen en btw?
I.

De derde is een zelfstandige
•

•

Directe belastingen
o

Derde:
 Vergoeding aangeven als beroepsinkomen
 Eventuele gemaakte kosten aftrekken van belastbaar inkomen en
bewijzen bijhouden
 Uitreiken van factuur aan de organisatie

o

Organisatie:
 Aftrekbaarheid als beroepsmatige kost
 Bezorgt de derde een fiche 281.50

Btw
o

Derde: btw verschuldigd (tenzij vrijstellingsregeling)

o

Organisatie: aftrekbare btw

o
De derde zou de prestatie leveren als werknemer (rechtstreeks in dienst bij de
organisatie of via een SBK of uitzendkantoor)

II.
•

Directe belastingen
o

Cultuurloket

Vergoeding van voorbereidende kosten


Derde:
• Bezorgt de organisatie bewijzen, bv. facturen, van de kosten die
hij gemaakt heeft voor de geannuleerde activiteit
• Vergoeding niet aangeven bij de belastingen
• Bewijzen van de kosten bijhouden voor eventuele fiscale
controle



Organisatie:
• betaalt de kosten terug onder de vorm van “kosten eigen aan de
werkgever”
• Bezorgt de derde een fiche 281.10
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o

•
III.
•

•

Annulatievergoeding


Derde:
• Indien arbeidscontract gesloten (en eventueel geannuleerd):
aangeven als beroepsinkomen (lonen en wedden)
• Indien geen arbeidscontract gesloten: aangeven als divers
inkomen1



Organisatie:
• Indien arbeidscontract gesloten (en eventueel geannuleerd):
bezorgt de derde een fiche 281.10
• Indien geen arbeidscontract gesloten: bezorgt de derde een
fiche 281.50

Geen btw
De derde is een rechtspersoon
Directe belastingen
o

Derde:
 Kwalificatie als inkomen
 Belastingaangifte inkomsten (en kosten) indien onderworpen aan de
vennootschapsbelasting
 Bewijzen van eventuele gemaakte kosten bijhouden
 Uitreiken van factuur aan de organisatie

o

Organisatie:
 Aftrekbaarheid als beroepsmatige kost
 Bezorgt de derde een fiche 281.50

Btw
o

Derde: btw verschuldigd (tenzij vrijstellingsregeling)

o

Organisatie: aftrekbare btw

1 Opgelet: Soms aanvaardt de fiscus de kwalificatie als divers inkomen niet, en beschouwt ze als inkomen uit een
beroepsactiviteit. Dat kan niet alleen een belastingverhoging als gevolg hebben, maar eventueel ook de vordering
van de betaling van sociale bijdragen als zelfstandige (met terugwerkende kracht), de uitsluiting van het recht op
een werkloosheidsuitkering en de verplichting om werkloosheidsuitkeringen terug te betalen.
Daarom is het van belang de bewijzen van de bedoeling een arbeidsovereenkomst te sluiten (bv. uitwisseling van
e-mails met de opdrachtgever) zorgvuldig bij te houden, en het aantal annulatievergoedingen en andere
occasionele prestaties te beperken. Overleg eventueel met je boekhouder of contacteer Cultuurloket.

Cultuurloket
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