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VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG
Vastgesteld … 2020
De vaste commissie voor Financiën heeft op 25 juni 2020 enkele
vragen en opmerkingen aan de staatssecretaris van Financiën – Fiscaliteit en Belastingdienst voorgelegd over zijn op 29 mei 2020 toegezonden brief ‘Notitie fiscaal verdragsbeleid 2020’ (Kamerstuk …).
De staatssecretaris heeft deze vragen beantwoord bij brief van …
Vragen en antwoorden zijn hierna afgedrukt.
De voorzitter van de commissie,
Anne Mulder
De adjunct-griffier van de commissie,
Schukkink
I

Vragen en opmerkingen vanuit de fracties
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4.9 Sporters en artiesten
De leden van de VVD-fractie lezen over de Nederlandse afwijking
van het OESO-modelverdrag omtrent de heffingsregels voor sporters
en artiesten. Welke andere OESO-landen werken met dezelfde Nederlandse afwijking in heffingsregels? De leden delen de mening dat
het heffingsrecht over inkomen van sporters en artiesten aan het
woonland moet toebehoren. De leden begrijpen de drie genoemde
potentiele maatregelen, maar vragen het kabinet tegelijkertijd bij
verdragsonderhandelingen wel de negatieve gevolgen in dubbele belastingheffing en hoge administratieve lasten voor sporters en artiesten bij een bronstaatheffing te blijven benoemen. Op welke manier is
Nederland voornemens om deze nadelige gevolgen in OESO-verband blijvend naar voren te brengen?
In welk opzicht verschilt de nieuwe aanpak van de huidige aanpak,
gezien ook het feit dat vanwege de waarde voor de (potentiële) verdragspartners er in vrijwel alle verdragen al een sporters- en artiestenartikel is opgenomen?
De leden van de VVD-fractie vragen een verheldering op het punt
dat Nederland sporters en artiesten uit de potentiele verdragsstaat
wel een vrijstelling geeft voor de loon- en inkomstenbelasting, maar
dat het potentiele verdragsland dit niet wil doen voor Nederlandse
sporters en artiesten. De leden zien hierin het liefste jongetje van de
klas met nadelige gevolgen voor onze Nederlandse sporters en artiesten. De leden vragen het kabinet werk te maken van een (beperkte) bronstaatheffing voor buitenlandse sporters en artiesten in
Nederland. De leden spreken daarbij de hoop uit dat de mogelijkheid
tot het inzetten hiervan potentiële verdragspartners over de streep
trekt om ook af te zien van een bronstaatheffing. Dit, ondanks de wetenschap dat een Nederlandse bronstaatheffing voor Nederlandse organisatoren van (sport)evenementen een administratieve last met
zich meebrengt. Kan het kabinet reageren op deze overweging en de
eigen onderbouwing om over te gaan tot een (beperkte) bronstaatheffing?
De leden van de VVD-fractie lezen dat Nederland ‘met name’ in zal
zetten op drie optionele maatregelen; een drempelbedrag, heffing
door bronstaat op basis van netto-inkomen en woonstaatheffing bij
financiering uit publieke middelen van meer dan 50%. Welke andere
optionele maatregelen kan Nederland eventueel nog inzetten?
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Waarom is gekozen voor deze drie maatregelen en op welke manier
wordt hier ook zorg gedragen voor het inkomen van de meereizende
werknemers van sporters en artiesten?
De leden van de VVD-fractie vragen het kabinet aan welke richtlijnen zij vasthouden met betrekking tot een drempelbedrag. Aan
welke bedragen wordt gedacht en waarom?
De leden van de VVD-fractie lezen over het voornemen om activiteiten van sporters en artiesten die voor meer dan 50% worden gefinancierd uit publieke middelen uit te zonderen van bronstaatheffing.
Waarom heeft het kabinet gekozen voor 50%? Hoeveel artiesten en
sporters worden hiermee geholpen (procentueel gezien van het totaal)? Wat zijn de gevolgen als het percentage gefinancierd uit publieke middelen wordt verlaagd naar bijvoorbeeld 40%? Welke rol
heeft prijzengeld in dit Nederlandse streven? Hoe wordt de ‘financiering van activiteiten’ berekend? Is dit inclusief of exclusief prijzengeld?
De leden van de VVD-fractie vragen een toelichting op de fiscaaladministratieve verplichtingen voor Nederlandse bedrijven of instellingen wanneer sporters of artiesten uit landen waar Nederland geen
belastingverdrag mee heeft in Nederland werkzaamheden verrichten.
Wie is aansprakelijk voor het verzamelen van de gegevens? Lukt het
bedrijven en instellingen om hieraan te voldoen? Zo nee, waarom
niet en wat zijn dan de consequenties voor deze bedrijven? Zijn al de
huidige fiscaal-administratieve verplichtingen volgens het kabinet
echt nodig? Zo ja, waarom?
Heeft het kabinet inzichtelijk welke negatieve financiële gevolgen
voor sporters en artiesten een bronstaatheffing bij de verdragspartner
heeft, zo vragen de leden van de VVD-fractie. Zo ja, om welke bedragen gaat het? Zo nee, waarom niet?
Kan het kabinet reageren op de sportkoepel NOC*NSF die haar zorgen uit over de dubbele belasting voor sporters die in het buitenland
actief zijn geweest? Kan het kabinet dan ook specifiek ingaan op de
mogelijke mismatch tussen team en sporter waarbij inkomsten die
bij het team binnenkomen voor de individuele sporter geen recht op
verrekening geeft? Graag een uitgebreide toelichting.
Op welke manier draagt het kabinet de zorg dat de wijziging in fiscaal verdragsbeleid 2020 lopende bidprocedures voor sporteindtoernooien niet in gevaar brengt?
De leden van de VVD-fractie lezen onder ‘2.10 Consultatie’ dat de
reacties op de internetconsultaties zijn meegenomen bij het formuleren van de beleidsnotitie. De leden krijgen veel bezorgde signalen
van sporters, artiesten en hun vertegenwoordigers. De leden vragen
tot welke aanpassingen in de notitie fiscaal verdragsbeleid 2020 de
reacties van de hiervoor genoemde groepen hebben geleid. Hoe verloopt het overleg met deze groepen?
De leden van de D66-fractie vragen op welke wijze sporters en artiesten zijn geconsulteerd over de rol van belastingverdragen op de
belastingheffing van sporters en artiesten. Deze leden vragen op
welke wijze het kabinet zich inzet om te komen tot een gelijk
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speelveld tussen internationaal actieve sporters en artiesten. Deze leden vragen hoe wordt voorkomen dat internationaal actieve sporters
en artiesten dubbel of geen belasting betalen. Deze leden vragen om
in te gaan op signalen dat Nederlandse sporters en artiesten vaak te
maken hebben met dubbele of hogere belastingheffing over buitenlandse dan Nederlandse inkomsten en ook te maken krijgen met
hoge administratieve lasten. De leden van de D66-fractie vragen om
nader in te gaan op de mogelijke aansprakelijkheid van Nederlandse
sportverenigingen, -clubs en bonden als buitenlandse verenigingen,
clubs en bonden onvoldoende informatie opgeven over het optreden
in Nederland. Deze leden vragen om de mogelijkheid van een drempel nader toe te lichten.
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