Betaal je belastingen op de annulatievergoeding

die je als cultuurwerker krijgt van een culturele organisatie in het kader van de steunmaatregelen genomen door gewesten, gemeenschappen, provincies of gemeenten?

Had je, als muzikant/geluidstechnieker/actrice/...,
al voorbereidende kosten gemaakt?

Nee.

Ja.

Zie volgende pagina.

Je krijgt een annulatievergoeding van de organisatie.

!

Is de vergoeding
belastbaar?

Moet je btw betalen
op de vergoeding?

Nee.

Nee.

De annulatievergoeding is
vrijgesteld van inkomsten- en
vennootschapsbelastingen.
De organisatie bezorgt jou
een fiche 281.99
! Voorwaarde: de organisatie
moet jou betaald hebben voor
31/12/2021.

!

Het gaat om een schadevergoeding en niet om een
vergoeding voor een prestatie,
en er is dus geen btw van
toepassing.

Moet je sociale
bijdragen betalen
op de vergoeding?
Nee.
!

De vergoeding is immers geen
vergoeding voor een prestatie als
werknemer of als zelfstandige, en
geen beroepsinkomen voor de
belastingen.

Betaal je belastingen op de annulatievergoeding

die je als cultuurwerker krijgt van een culturele organisatie in het kader van de steunmaatregelen genomen door gewesten, gemeenschappen, provincies of gemeenten?

Je had als muzikant/geluidstechnieker/actrice/...,
al voorbereidende kosten gemaakt.
Je krijgt die kosten terugbetaald van de organisatie.
Is de vergoeding belastbaar?
Ben je zelfstandig?

Nee.

Ja, de vergoeding
is belastbaar.

Ja.
!

Ben je een rechtspersoon?

De vergoeding is belastbaar als
winsten of baten.
De organisatie bezorgt jou een
fiche 281.50.
Uiteraard kan je als zelfstandige ook
de kosten inbrengen, dus zal het
een nuloperatie zijn.

Ja.

Nee.

Ben je onderworpen aan de
rechtspersonenbelasting?

Ja.

Nee.

Nee, de
vergoeding
is niet
belastbaar.

Ja, de
vergoeding
is belastbaar.

Heb je een arbeidscontract met de organisatie?

!

Ja.

Nee.

Nee, de
vergoeding
is niet
belastbaar.

Nee, de
vergoeding
is niet
belastbaar.

Als je bewijzen bezorgt aan de organisatie
(bv. facturen) van de kosten dat je al hebt
gemaakt voor het geannuleerde optreden,
betaalt die organisatie jou de kosten terug
onder de vorm van “kosten eigen aan de
werkgever”.
De organisatie bezorgt jou een fiche 281.10.

!

De organisatie betaalt jou in
deze situatie de vergoeding
best als annulatievergoeding.
Zie vorige pagina.
! Let op: in dit geval mag je de
kosten dus niet inbrengen in
jouw belastingaangifte.

Betaal je belastingen op de annulatievergoeding

die je als cultuurwerker krijgt van een culturele organisatie in het kader van de steunmaatregelen genomen door gewesten, gemeenschappen, provincies of gemeenten?

Je had als muzikant/geluidstechnieker/actrice/...,
al voorbereidende kosten gemaakt.
Je krijgt die kosten terugbetaald van de organisatie.
Moet je btw betalen op de vergoeding?
Ben je btw-plichtig?

Nee.

Ja.

Nee, er is geen
sprake van btw.

Heb je een formeel schriftelijke
overeenkomst afgesloten met
de organisatie?

!

Ja.

Nee.

Ja, er is sprake
van btw.

Nee, er is geen
sprake van btw.

De vergoeding maakt
deel uit van de prijs die
afgesproken werd voor
de prestatie, en is
onderworpen aan btw.
Je bezorgt de organisatie
een factuur, met bv.
vermelding ‘vergoeding
voorbereidende kosten
opdracht ingevolge
overeenkomst van …
(datum)’, mét btw (tenzij je
onder de vrijstelling valt,
zoals uitvoerende artiesten).

!

Het gaat om een schadevergoeding en niet om een
vergoeding voor een prestatie,
dus geen btw.

Betaal je belastingen op de annulatievergoeding

die je als cultuurwerker krijgt van een culturele organisatie in het kader van de steunmaatregelen genomen door gewesten, gemeenschappen, provincies of gemeenten?

Je had als muzikant/geluidstechnieker/actrice/...,
al voorbereidende kosten gemaakt.
Je krijgt die kosten terugbetaald van de organisatie.
Moet je sociale bijdragen betalen op de vergoeding?
Ben je zelfstandig?

Nee.

Ja, je betaalt sociale
bijdragen op de vergoeding.

Ja.

Heb je een arbeidscontract
met de organisatie?

!

!

Als zelfstandige betaal je sociale bijdragen op jouw
belastbaar inkomen. De vergoeding maakt deel uit
van jouw belastbaar inkomen, maar zal in principe
gecompenseerd worden door de gemaakte kosten
(= nuloperatie).

Ja.

Nee.

Nee, je betaalt geen
sociale bijdragen op
de vergoeding.

Nee, je betaalt geen
sociale bijdragen op
de vergoeding.

Als je bewijzen bezorgt aan de
organisatie (bv. facturen) van de
kosten dat je al hebt gemaakt voor
het geannuleerde optreden, betaalt die
organisatie jou de kosten terug onder
de vorm van “kosten eigen aan de
werkgever”.
Hier moet geen sociale bijdrage op
betaald worden.

!

De organisatie betaalt jou in deze
situatie de vergoeding best als
annulatievergoeding. Zie eerste pagina.
Hier moet geen sociale bijdrage op
betaald worden.

