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Wanneer reken je btw?
Wanneer je zelfstandig ondernemer of freelancer bent, heb je te maken met btw (belasting over
toegevoegde waarde, of omzetbelasting). Btw is een indirecte belasting die wordt geheven bij de
levering van een product of het verrichten van een dienst.
Je activiteiten zijn btw-plichtig als je regelmatig, tegen vergoeding, diensten verricht of goederen
levert aan het maatschappelijk verkeer. Dit betekent dat het slechts incidenteel verrichten van
klusjes, het doen van vrijwilligerswerk en het verrichten van diensten voor familie zijn vrijgesteld
van btw. Er zijn twee btw-tarieven: 21% en 9%. Daarnaast bestaan er ook activiteiten die vrijgesteld
zijn van btw.
Het kan zijn dat de Belastingdienst je (nog) niet als zelfstandig ondernemer erkent maar dat je wél
ondernemer bent voor de btw. Voor de btw ben je al ondernemer als je zelfstandig een bedrijf of
beroep uitoefent. Als je geen btw-nummer hebt, kun je ook geen btw heffen.

Welk btw-tarief moet je rekenen?
Het standaardtarief in Nederland is 21%, het lage tarief geldt voor uitzonderingen maar die komen
wel veel voor in de culturele sector.
prestatie voor omzetbelasting (btw)
podiumkunsten
componeren arrangeren
auteursrechten (buma stemra)
optreden met gageverklaring
optreden in buitenland
optreden als artiest (met modelovereenkomst)
optreden privésfeer zoals bruiloften
repetitie (ivm concert of voorstelling)
entree concert
dirigeren
regie
choreografie
cd-verkoop
merchandise (verkoop petjes, etc.)
repetitor
royalties
lesgeven
op een wettelijke erkende beroepsopleiding
aan kinderen tot 21 jr
aan 21 jaar en ouder

btw-tarief
vrijgesteld van btw
vrijgesteld van btw
vrijgesteld van btw
0%
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21%
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21%
vrijgesteld van btw, mits juiste register
vrijgesteld van btw
21%

December 2020, p. 1

aan 21 jaar en ouder, dansles voor
wedstrijddansers, zumba en streetdance (deze
vallen onder ‘actief sporten’)
beeldende kunst
verkoop kunst
foto's artistiek
foto's commercieel
film en televisie
bioscoopkaartjes
camera-, geluid-, productiewerk
bouwkunst
ontwerp en presentatie
erfgoed
entree openbare musea
entree tentoonstellingen
restauratie
presentatie, workshops
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Btw voor docenten
Voor sommige vormen van lesgeven geldt een vrijstelling:
•
Geef je les aan leerlingen tot en met 20 jaar, dan breng je voor die lessen geen btw in
rekening.
•
De onderstaande beroepsopleidingen zijn vrijgesteld van btw:
- wettelijk erkende beroepsopleidingen
- niet-wettelijk erkende beroepsopleidingen die door de overheid gefinancierd worden en
die genoemd staan in de bijlage van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk
onderzoek of de Wet educatie en beroepsonderwijs
- niet-wettelijk erkende beroepsopleidingen door instellingen en zelfstandige docenten die
zijn ingeschreven in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO)
Geef je les in het beroepsonderwijs dan kan de instelling je ook informeren over het geldende tarief.
Als er geen sprake is van vrijstelling dan geldt het btw-tarief van 21% en is onderstaand verhaal van
toepassing.
Voor het bepalen van het btw-tarief is alleen van belang welke prestatie of dienst de
opdrachtnemer (docent) levert. Het komt voor dat bijvoorbeeld een btw-vrijgestelde stichting liever
geen facturen met btw ontvangt. Die mag de btw namelijk niet terugvragen. Toch is dat geen
excuus om geen btw te berekenen. Alleen dat wat je levert, bepaalt of en hoeveel btw je in rekening
moet brengen!
Gedeeltelijke aftrek van voorbelasting
Lesgeven aan kinderen is vrijgesteld van btw. Je hebt dan ook geen recht op aftrek van
voorbelasting. Geef je les aan zowel kinderen als volwassenen, dan mag je een bepaald gedeelte
van de betaalde btw op onkosten aftrekken.
Bijvoorbeeld: is je totale omzet € 8.000, en je omzet van les aan volwassenen € 5.000, dan mag je
5/8 van je btw op onkosten aftrekken. Omzet betekent in dit geval: het totaal van de door jou
geïnde lesgelden (zonder btw). Eenzelfde berekening moet je ook toepassen als een gedeelte van je
lespraktijk om andere redenen is vrijgesteld van btw.
Geef je les aan een groep leerlingen boven én onder de 21 jaar en stuur je daarvoor één factuur naar
bijvoorbeeld een amateurvereniging? Dan moet je dat aangeven op de factuur en het bedrag
splitsen. Bijvoorbeeld: als de helft van de leerlingen onder de 21 is, dan hoef je over de 50 procent
van het afgesproken bedrag géén btw te berekenen. Over de andere helft wel.
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Kleine Ondernemersregeling
Sinds 2020 is de KOR geen kortingsregeling meer die achteraf kan worden toegepast, maar een
vrijstelling die je van tevoren aan kunt vragen. Ben je in Nederland gevestigd en is je omzet niet
hoger dan €20.000 per jaar, dan kom je in aanmerking. De omzet die vrijgesteld is van btw (niet te
verwarren met het 0%-tarief ) hoef je hier niet bij op te tellen.
Wanneer je de KOR toepast reken je geen btw meer. Dit betekent dat je deze niet langer op je
factuur noemt, je deze niet meer afdraagt aan de Belastingdienst en dat je dus ook geen
voorbelasting meer terug kunt vragen. Je krijgt tevens een vrijwaring van je administratieve
verplichtingen voor de btw, dus je doet geen btw-aangiftes meer. Je vraagt de vrijstelling voor drie
jaar aan. Komt je omzet (waarover je btw-plichtig bent) boven de €20.000 in een jaar, dan vervalt de
vrijstelling en kun je geen gebruik meer maken van de KOR.
Of de KOR voor jou een verstandige keuze is, hangt af van de kosten die je maakt, je
klanten/opdrachtgevers en hoe je je administratie voert:
•

Financiële gevolgen: Bij deelname aan de nieuwe KOR bereken je niet langer btw. Je trekt
de btw over zakelijke kosten en investeringen ook niet af. Of dit financieel voordelig is,
hangt af van je situatie. Moet je jaarlijks btw betalen? Dan is deelname aan de KOR
misschien interessant. Krijg je jaarlijks btw terug of ben je van plan binnenkort veel
investeringen te doen? Dan kan dat een overweging zijn om (nog) niet aan de nieuwe KOR
deel te nemen.

•

Wie zijn je klanten: Kunnen jouw klanten de btw aftrekken die je aan hun berekent, dan
betalen zij in feite alleen het factuurbedrag exclusief btw en verandert er dus met de KOR
niets. Kunnen jouw klanten de btw niet aftrekken, dan verhoogt de btw de prijs. Wanneer je
deze niet langer hoeft door te rekenen, is de klant bij jou goedkoper uit. Houd je de prijs
gelijk voor de klanten die geen btw kunnen aftrekken dan houd je dit btw-bedrag zelf en
heb je dus meer omzet. Verlaag je je prijs met het btw-tarief, dan ben je met gelijkblijvende
winst goedkoper voor je klanten.

•

Administratie: De vrijwaring van de administratieve verplichtingen kan tijd besparen en
financieel voordeel opleveren wanneer je je aangifte omzetbelasting normaliter uitbesteedt
en daar dus niet meer voor hoeft te betalen.

Meer informatie
•
•

BeroepKunstenaar.nl: o.a. informatie over inkomen & belasting, artiestenregeling,
wegwijzer wanneer krijg ik met btw te maken en wanneer hef ik btw over lesgeld.
Belastingdienst voor onder meer: berekening van btw, tarieven podiumkunsten, de kleine
ondernemersregeling en btw voor artiesten, openbare musea of verzamelingen.
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