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WIE IS ARTIEST / UITZONDERINGEN 
 
 
Artikel 1 Wet LB – Subjectieve belastingplicht 
Onder de naam 'loonbelasting' wordt van werknemers of hun inhoudingsplichtige, van artiesten, van be-
roepssporters, van buitenlandse gezelschappen en van bij of krachtens deze wet aan te wijzen andere per-
sonen een directe belasting geheven. 
 
 
Artikel 5a Wet LB – Definitie artiest en beroepssporter 
1. Voor de toepassing van deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder artiest: de-

gene die ingevolge een overeenkomst van korte duur als musicus of anderszins als artiest optreedt, ten-
zij: 
a. hij inwoner is van Aruba, Curaçao, Sint Maarten, de BES eilanden of een land waarmee de Staat der 

Nederlanden een verdrag ter voorkoming van dubbele belasting heeft gesloten; of 
b. hij het optreden rechtstreeks is overeengekomen met een natuurlijke persoon ten behoeve van diens 

persoonlijke aangelegenheden; of 
c. hij voldoet aan bij algemene maatregel van bestuur te stellen voorwaarden. 

 
2. Voor de toepassing van deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder beroeps-

sporter: degene die ingevolge een overeenkomst van korte duur als beroep een tak van sport beoefent, 
tenzij: 
a. hij in Nederland woont, of 
b. hij inwoner is van Aruba, Curaçao, Sint Maarten, de BES eilanden of een land waarmee de Staat der 

Nederlanden een verdrag ter voorkoming van dubbele belasting heeft gesloten; of 
c. hij de sportbeoefening rechtstreeks is overeengekomen met een natuurlijke persoon ten behoeve 

van diens persoonlijke aangelegenheden. 
 
3. Ingeval een artiest of beroepssporter optreedt of als beroep een tak van sport beoefent in het kader van 

een dienstbetrekking tot een in Nederland gevestigde inhoudingsplichtige, is hij voor de toepassing van 
deze wet en de daarop berustende bepalingen werknemer. 

4. Ingeval een niet in Nederland wonende artiest of beroepssporter optreedt of als beroep een tak van 
sport beoefent in het kader van een dienstbetrekking tot een inhoudingsplichtige die niet in Nederland is 
gevestigd, vindt de heffing van loonbelasting plaats ingevolge de regelingen zoals die gelden voor arties-
ten en beroepssporters. 

 
 
Artikel 3bis Uitv. reg. LB – Keuze om geen artiest te zijn 
Degene die als musicus of anderszins als artiest optreedt, is geen artiest in de zin van artikel 5a van de wet, 
indien hij in Nederland woont en werkzaam is op basis van een voor aanvang van de betaling van de belo-
ning gesloten schriftelijke overeenkomst waaruit blijkt dat het de bedoeling is van beide partijen dat hij geen 
artiest is in de zin van artikel 5a van de wet. 
 
 
Artikel 5 WW 
Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen regels worden gesteld, op grond waarvan even-
eens als dienstbetrekking wordt beschouwd de arbeidsverhouding van de persoon die: 
a. …… 
b. …… 
c. als musicus of anderszins als artiest optreedt of als beroep een tak van sport beoefent; en 
d. …… 
 
 
Artikel 4 Besluit aanwijzing arbeidsverhouding als dienstbetrekking (24 dec 1986 / Rariteitenbesluit) 
1. Als dienstbetrekking wordt beschouwd de arbeidsverhouding van de persoon die als musicus of anders-

zins als artiest optreedt. 
2. Dit artikel is niet van toepassing indien de werkzaamheden worden verricht op basis van een voor aan-

vang van de betaling van de beloning gesloten schriftelijke overeenkomst waaruit blijkt dat het de bedoe-
ling is van beide partijen dat dit artikel niet van toepassing is. 
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WAT IS EEN BUITENLANDS GEZELSCHAP / UITZONDERINGEN 
 
 
Artikel 5b Wet LB – Definitie buitenlands gezelschap 

1. Voor de toepassing van deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder buiten-
lands gezelschap: een groep van hoofdzakelijk niet in Nederland wonende natuurlijke personen of ge-
vestigde lichamen waarbij de leden van de groep individueel of gezamenlijk ingevolge een overeen-
komst van korte duur als artiest in Nederland optreden of als beroep een tak van sport in Nederland be-
oefenen, tenzij: 

1°. het optreden of de sportbeoefening rechtstreeks is overeengekomen met een natuurlijk persoon ten 
behoeve van diens persoonlijke aangelegenheden, of 

2°. volgens bij ministeriële regeling te stellen regels aannemelijk wordt gemaakt dat het gezelschap 
hoofdzakelijk bestaat uit leden die inwoner zijn dan wel gevestigd zijn in een land waarmee de Staat 
der Nederlanden een verdrag ter voorkoming van dubbele belasting heeft gesloten of inwoner zijn 
van dan wel gevestigd zijn in Nederland of op Aruba, Curaçao, Sint Maarten of de BES eilanden. 

 
2. De rechten die een buitenlands gezelschap heeft en de verplichtingen die daarop rusten, komen toe aan 

elk lid van het gezelschap en rusten op elk lid van het gezelschap. Een lid kan zich doen vertegenwoor-
digen door een lid dat als leider van het gezelschap fungeert. 

3. Ingeval een lid van een buitenlands gezelschap optreedt of als beroep een tak van sport beoefent in het 
kader van een dienstbetrekking tot een inhoudingsplichtige die niet in Nederland is gevestigd, vindt de 
heffing van loonbelasting plaats ingevolge de regelingen zoals die gelden voor het buitenlandse gezel-
schap. 

 

Artikel 2.1. Uitvoeringsregeling LB - Gezelschappen met hoofdzakelijk leden uit verdragslanden, 
Aruba, Curaçao, Sint Maarten of de BES eilanden 

1. Aan het in artikel 5b, eerste lid, onder 2°, van de wet bedoelde aannemelijk maken wordt voldaan, indien 
degene met wie het gezelschap het optreden in Nederland of de sportbeoefening in Nederland is over-
eengekomen of degene van wie het gezelschap de gage ontvangt: 

a. voor aanvang van het optreden of de sportbeoefening aan de hand van een document – waarvan hij 
een afschrift voor controle beschikbaar houdt – als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder 1° tot en 
met 3°, van de Wet op de identificatieplicht, van ten minste het merendeel van de leden heeft vast-
gesteld dat zij inwoner zijn van dan wel gevestigd zijn in een land waarmee de Staat der Nederlan-
den een verdrag ter voorkoming van dubbele belasting heeft gesloten, Aruba, Curaçao, Sint Maarten 
of de BES eilanden; 

b. beschikt over de volgende documenten: 
1°. een afschrift van een document als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder 1° tot en met 3°, van de 

Wet op de identificatieplicht dat betrekking heeft op de leider of vertegenwoordiger van het ge-
zelschap; 

2°. een schriftelijke verklaring van de leider of vertegenwoordiger van het gezelschap dat het gezel-
schap hoofdzakelijk bestaat uit leden die inwoner zijn van of gevestigd zijn in een land waarmee 
de Staat der Nederlanden een verdrag ter voorkoming van dubbele belasting heeft gesloten, 
Aruba, Curaçao, Sint Maarten of de BES eilanden; 

3°. een schriftelijke overeenkomst betreffende het optreden in Nederland of de sportbeoefening in 
Nederland, of een afschrift van die overeenkomst, waarin het gezelschap als vestigingsland ver-
meldt een land waarmee de Staat der Nederlanden een verdrag ter voorkoming van dubbele be-
lasting heeft gesloten, Aruba, Curaçao, Sint Maarten of de BES eilanden, en 

4°. een afschrift van een bank- of girorekening waaruit blijkt dat de gage van het gezelschap is over-
gemaakt naar een rekeninghouder die woont of is gevestigd in het in onderdeel c bedoelde ves-
tigingsland. 

 
2. Het eerste lid is niet van toepassing indien aan degene met wie het gezelschap het optreden in Neder-

land of de sportbeoefening in Nederland is overeengekomen of aan degene van wie het gezelschap de 
gage ontvangt, onjuiste verklaringen, documenten of gegevens zijn verstrekt en deze dit weet of redelij-
kerwijs had moeten weten.  
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INHOUDINGSPLICHT / IPV 
 
 
Artikel 8a Wet LB - Inhoudingsplichtige 
1. Ten aanzien van een artiest, beroepssporter of buitenlands gezelschap is inhoudingsplichtige: 

a. voorzover de gage wordt ontvangen van degene met wie het optreden of de sportbeoefening is over-
eengekomen: degene met wie het optreden of de sportbeoefening is overeengekomen; 

b. voorzover de gage wordt ontvangen van een derde: deze derde. 
 
2. Wie niet in Nederland woont of gevestigd is, wordt slechts als inhoudingsplichtige beschouwd voorzover 

hij in Nederland een vaste inrichting voor de uitoefening van zijn bedrijf, beroep of andere bezigheid 
heeft, dan wel een in Nederland wonende of gevestigde vaste vertegenwoordiger. Hierbij wordt mede als 
vaste inrichting aangemerkt het in Nederland verrichten of doen verrichten van werkzaamheden die ge-
richt zijn op het in Nederland laten optreden van artiesten, beroepssporters of buitenlandse gezelschap-
pen. 

3. Bij ministeriële regeling kan, in overeenstemming met Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgele-
genheid, de inhoudingsplicht worden verlegd naar een andere persoon dan voortvloeit uit de toepassing 
van het eerste of tweede lid. 

 
 
Artikel 10 WW 
Als werkgever wordt beschouwd: 
a. in de gevallen, bedoeld in artikel 4, eerste lid, onderdeel: 

…… 
b. in de gevallen, bedoeld in artikel 5, onderdeel: 

a: …… 
b: …… 
c: degene, met wie het optreden of de sportbeoefening is overeengekomen; 
d: degene, die bij de in artikel 5 bedoelde algemene maatregel van bestuur als werkgever wordt aange-
wezen. 

 
Artikel 2.5. Uitvoeringsregeling LB - Aangewezen inhoudingsplichtige 
1. In afwijking van artikel 8a, eerste en tweede lid, van de wet wordt, voor zover de voor het optreden van 

een artiest of de sportbeoefening van een beroepssporter overeengekomen gage, bedoeld in artikel 35, 
tweede lid, van de wet, wordt verstrekt aan degene die in het bezit is van een inhoudingsplichtigenver-
klaring, als inhoudingsplichtige aangewezen: degene aan wie die verklaring is afgegeven. 

2. Voor zover degene aan wie een inhoudingsplichtigenverklaring is afgegeven gage van artiesten of be-
roepssporters verstrekt aan een ander aan wie een zodanige verklaring is afgegeven, wordt in zijn plaats 
die ander als inhoudingsplichtige aangewezen. 

3. Een inhoudingsplichtigenverklaring kan op verzoek door de inspecteur bij voor bezwaar vatbare beschik-
king worden afgegeven aan: 
a. de artiest of beroepssporter die als leider van een gezelschap optreedt; 
b. de leider van een gezelschap die, of het lichaam in de zin van artikel 2, eerste lid, onderdeel b, van 

de Algemene wet inzake rijksbelastingen dat het optreden van artiesten of de sportbeoefening van 
beroepssporters overeenkomt; 

c. degene met wie of degene door wiens bemiddeling het optreden van artiesten of de sportbeoefening 
van beroepssporters wordt overeengekomen; 

d. degene die als onderneming uitoefent het verrichten van administratieve werkzaamheden voor der-
den, en de inhoudingsplicht en de daarmee samenhangende verplichtingen overneemt van degene 
met wie de artiest of de beroepssporter het optreden respectievelijk de sportbeoefening is overeen-
gekomen. 

 
4. De inspecteur geeft geen inhoudingsplichtigenverklaring af indien de persoon of het lichaam, bedoeld in 

het derde lid, niet in Nederland woont of is gevestigd. 
5. De inhoudingsplichtigenverklaring is van toepassing gedurende een termijn van ten hoogste vijf jaren, te 

rekenen vanaf de datum van afgifte. 
6. Degene aan wie de inhoudingsplichtigenverklaring is afgegeven, bewaart het origineel van deze verkla-

ring bij zijn loonadministratie en verstrekt een kopie van deze verklaring aan degene die op grond van 
artikel 8a, eerste en tweede lid, van de wet inhoudingsplichtige zou zijn, ter bewaring bij diens loonadmi-
nistratie. 

7. De inspecteur trekt bij voor bezwaar vatbare beschikking de inhoudingsplichtigenverklaring in, indien: 
a. de verklaring haar belang heeft verloren; 
b. de op de verklaring vermelde gegevens niet juist zijn of niet meer juist zijn; 
c. degene die in het bezit is van een inhoudingsplichtigenverklaring niet meer in Nederland woont of is 
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gevestigd; 
d. degene die in het bezit is van een inhoudingsplichtigenverklaring bij herhaling de inhoudingsplicht of 

de daarmee samenhangende verplichtingen niet nakomt; 
e. degene die in het bezit is van een inhoudingsplichtigenverklaring geen kopie van die verklaring ver-

strekt aan degene die op grond van artikel 8a, eerste en tweede lid, van de wet inhoudingsplichtige 
zou zijn.  
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BELASTBARE GAGE 
 
 
Hoofdstuk VII. Belastingheffing van artiesten en beroepssporters 
 
 
Artikel 35 Wet LB 
1. Ten aanzien van een artiest of beroepssporter wordt de belasting geheven naar de gage. 
2. Gage is al hetgeen de artiest of beroepssporter als zodanig geniet. Tot de gage behoren kostenvergoe-

dingen alsmede aanspraken om na verloop van tijd of onder een voorwaarde een of meer uitkeringen of 
verstrekkingen te ontvangen. 

3. Tot de gage behoren niet: 
a. vergoedingen en verstrekkingen ter zake van consumpties tijdens de werktijd die geen deel uitma-

ken van een maaltijd volgens bij ministeriële regeling te stellen regels, of ter zake van maaltijden 
waarbij het zakelijk karakter van meer dan bijkomstig belang is; 

b. vergoedingen die strekken tot bestrijding van reis- en verblijfkosten – andere dan kosten van eigen 
vervoer – ter behoorlijke vervulling van het optreden dan wel de sportbeoefening, mits de artiest of 
beroepssporter de bewijsstukken overhandigt aan de inhoudingsplichtige en deze de bewijsstukken 
administreert en voor controle beschikbaar houdt; 

c. verstrekkingen die strekken tot voorkoming van reis- en verblijfkosten ter behoorlijke vervulling van 
het optreden dan wel de sportbeoefening; 

d. aanspraken ingevolge de Ziektewet, de Wet arbeid en zorg, de Wet werk en inkomen naar arbeids-
vermogen, de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering en de Werkloosheidswet; 

e. aanspraken, die naar aard en strekking overeenkomen met aanspraken als bedoeld in onderdeel d; 
f. aanspraken op uitkeringen wegens overlijden of invaliditeit ten gevolge van een ongeval en 
g. bedragen die worden ingehouden als bijdrage voor aanspraken die naar aard en strekking overeen-

komen met aanspraken bedoeld in onderdeel e, alsmede bijdrage voor aanspraken, bedoeld in on-
derdeel f. 

 
4. Tot de gage behoort mede niet het aan de artiest of beroepssporter toe te rekenen deel van hetgeen blij-

kens een beschikking van de inspecteur als een niet tot de gage behorende vergoeding kan worden 
aangemerkt (kostenvergoedingsbeschikking). De kostenvergoedingsbeschikking wordt op verzoek door 
de inspecteur verstrekt en is vatbaar voor bezwaar. Het verzoek wordt voor het optreden of de sportbe-
oefening gedaan door de artiest, de beroepssporter of de inhoudingsplichtige, dan wel uiterlijk een 
maand na het optreden of de sportbeoefening door de inhoudingsplichtige. Bij algemene maatregel van 
bestuur worden nadere regels gesteld met betrekking tot de kostenvergoedingsbeschikking. 

5. Niet in geld genoten gage wordt in aanmerking genomen naar de waarde die daaraan in het economi-
sche verkeer kan worden toegekend. 

6. Gage wordt beschouwd te zijn genoten op het tijdstip: 
a. waarop zij betaald of verrekend wordt, ter beschikking van de artiest of beroepssporter wordt gesteld 

of rentedragend wordt; 
b. waarop zij vorderbaar en tevens inbaar wordt, of 
c. indien dat later is dan de tijdstippen, bedoeld in de onderdelen a en b en de inhoudingsplichtige een 

kostenvergoedingsbeschikking heeft aangevraagd: uiterlijk een maand na het optreden of de sport-
beoefening. 

 
Artikel 35a Wet LB 
1. De verschuldigde belasting bedraagt een percentage, gelijk aan het gecombineerde heffingspercentage, 

bedoeld in artikel 21, onderdeel b, van de gage. In afwijking van de vorige volzin bedraagt de belasting 
ten aanzien van de niet in Nederland wonende artiest of beroepssporter 20 percent van de gage. 

2. Ten aanzien van niet in Nederland wonende beroepssporters kan bij algemene maatregel van bestuur, 
zo nodig onder voorwaarden, ten behoeve van uniforme heffing bij grensoverschrijdende evenementen 
het in het eerste lid genoemde percentage van 20 tijdelijk worden verlaagd, doch niet verder dan tot 15 
percent. Een krachtens de eerste volzin vastgestelde algemene maatregel van bestuur wordt aan de 
beide kamers der Staten-Generaal overlegd. Hij treedt in werking op een tijdstip dat nadat vier weken na 
de overlegging zijn verstreken bij koninklijk besluit wordt vastgelegd, tenzij binnen die termijn door of na-
mens een der kamers of door ten minste een vijfde van het grondwettelijk aantal leden van een der ka-
mers de wens te kennen wordt gegeven dat het onderwerp van de algemene maatregel van bestuur bij 
wet wordt geregeld. In dat geval wordt een daartoe strekkend voorstel van wet zo spoedig mogelijk inge-
diend. Indien het voorstel van wet wordt ingetrokken of indien een van de beide Kamers van de Staten-
Generaal besluit het voorstel niet aan te nemen, wordt de algemene maatregel van bestuur ingetrokken. 

3. In afwijking van het eerste lid bedraagt de verschuldigde belasting 52 percent van de gage ingeval de 
artiest of beroepssporter zijn naam, adres of woonplaats niet aan de inhoudingsplichtige heeft verstrekt, 
dan wel zijn identiteit niet is vastgesteld en opgenomen in de loonadministratie overeenkomstig artikel 
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35e, onderdeel e, alsmede ingeval de artiest of beroepssporter ter zake onjuiste gegevens heeft ver-
strekt en de inhoudingsplichtige dit weet of redelijkerwijs moet weten. 

 
 
Artikel 35b Wet LB 
1. De belasting wordt geheven door inhouding op de gage. 
2. De inhoudingsplichtige is verplicht de belasting in te houden op het tijdstip waarop de gage wordt geno-

ten. 
3. De inhoudingsplichtige is verplicht de ingehouden belasting op aangifte af te dragen. 
 
Artikel 35c Wet LB 
[Vervallen per 01-01-2007] 
 
Artikel 35d Wet LB 
1. De artiest of beroepssporter is gehouden volgens bij ministeriële regeling te stellen regels aan de inhou-

dingsplichtige: 
a. opgave te doen van gegevens waarvan de kennisneming voor de heffing van de belasting van be-

lang kan zijn; 
b. inzage te verlenen van een op hem betrekking hebbend document als bedoeld in artikel 1, eerste lid, 

onder 1º tot en met 3º, van de Wet op de identificatieplicht om een afschrift daarvan in de loonadmi-
nistratie van de inhoudingsplichtige te laten opnemen; 

c. - indien hij in Nederland woont – opgave te doen van zijn burgerservicenummer. 
 
2. Opgave van naam, adres, woonplaats en – ingeval hij niet in Nederland woont – woonland en geboorte-

datum van de artiest of beroepssporter alsmede van de overige in dit artikel bedoelde gegevens ge-
schiedt door middel van de door de inspecteur verstrekte gageverklaring. 

 
Artikel 35e Wet LB 
De inhoudingsplichtige is gehouden volgens bij ministeriële regeling te stellen regels: 
a. van de artiest of beroepssporter opgave te verlangen van gegevens waarvan de kennisneming voor de 

heffing van de belasting van belang kan zijn; 
b. van de in Nederland wonende artiest opgave te verlangen van zijn burgerservicenummer; 
c. een loonadministratie te voeren en daarbij de gegevens te administreren met betrekking tot de gage en 

met betrekking tot vergoedingen en verstrekkingen die niet tot de gage behoren; 
d. aan de in Nederland wonende artiest, alsmede, op diens verzoek, aan de niet in Nederland wonende 

artiest of beroepssporter, opgave te doen van de in een kalenderjaar genoten gage, van de ingehouden 
belasting en van andere gegevens die van belang kunnen zijn voor de heffing van de inkomstenbelas-
ting; 

e. de identiteit van de artiest of beroepssporter vast te stellen aan de hand van een document als bedoeld 
in artikel 1, eerste lid, onder 1º tot en met 3º, van de Wet op de identificatieplicht, alsmede de aard, het 
nummer en een afschrift daarvan in de loonadministratie op te nemen. 

 
Artikel 35f Wet LB 
 
Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen voor bepaalde groepen artiesten of beroepsspor-
ters nadere regelen worden gesteld inzake de heffing van de belasting, alsmede andere in het kader der wet 
passende nadere regelen worden gegeven ter aanvulling van in de wet geregelde onderwerpen. 
 
 
 
 
 
Hoofdstuk VIIA. Belastingheffing van buitenlandse gezelschappen 
 
 
Artikel 35g Wet LB 
1. Ten aanzien van een buitenlands gezelschap wordt de belasting geheven naar de gage. 
2. Gage is al hetgeen ter zake van het optreden of de sportbeoefening in Nederland wordt ontvangen door 

het buitenlandse gezelschap, dan wel door het lichaam waarmee de leden van het gezelschap een 
rechtsverhouding hebben op grond waarvan het optreden of de sportbeoefening plaatsvindt. Tot de gage 
behoren kostenvergoedingen alsmede aanspraken om na verloop van tijd of onder een voorwaarde een 
of meer uitkeringen of verstrekkingen te ontvangen. 

3. Tot de gage behoren niet: 
a. vergoedingen en verstrekkingen ter zake van consumpties tijdens de werktijd die geen deel 
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uitmaken van een maaltijd volgens bij ministeriële regeling te stellen regels, of ter zake van maaltij-
den waarbij het zakelijk karakter van meer dan bijkomstig belang is; 

b. vergoedingen die strekken tot bestrijding van reis- en verblijfkosten – andere dan kosten van eigen 
vervoer – ter behoorlijke vervulling van het optreden of de sportbeoefening, mits het gezelschap de 
bewijsstukken aan de inhoudingsplichtige doet toekomen en deze de bewijsstukken administreert en 
voor controle beschikbaar houdt; 

c. verstrekkingen die strekken tot voorkoming van reis- en verblijfkosten ter behoorlijke vervulling van 
het optreden dan wel de sportbeoefening; 

d. aanspraken ingevolge de Ziektewet, de Wet arbeid en zorg, de Wet werk en inkomen naar arbeids-
vermogen, de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering en de Werkloosheidswet; 

e. aanspraken, die naar aard en strekking overeenkomen met aanspraken als bedoeld in onderdeel d; 
f. aanspraken op uitkeringen wegens overlijden of invaliditeit ten gevolge van een ongeval; 
g. bedragen die worden ingehouden als bijdrage voor aanspraken die naar aard en strekking overeen-

komen met aanspraken bedoeld in onderdeel e, alsmede bijdrage voor aanspraken, bedoeld in on-
derdeel f; 

h. uitzendrechten voor zover die betrekking hebben op het land van vestiging van het buitenlands ge-
zelschap. 

 
4. Tot de gage behoort mede niet hetgeen blijkens een beschikking van de inspecteur als een niet tot de 

gage behorende vergoeding kan worden aangemerkt (kostenvergoedingsbeschikking). De kostenver-
goedingsbeschikking wordt op verzoek door de inspecteur verstrekt en is vatbaar voor bezwaar. Het ver-
zoek wordt voor het optreden of de sportbeoefening gedaan door het gezelschap of de inhoudingsplich-
tige, dan wel uiterlijk een maand na het optreden of de sportbeoefening door de inhoudingsplichtige. Bij 
algemene maatregel van bestuur worden nadere regels gesteld met betrekking tot de kostenvergoe-
dingsbeschikking. 

5. Niet in geld ontvangen gage wordt in aanmerking genomen naar de waarde die daaraan in het economi-
sche verkeer kan worden toegekend. 

6. Gage wordt beschouwd te zijn ontvangen op het tijdstip: 
a. waarop zij betaald of verrekend wordt, ter beschikking van het gezelschap wordt gesteld of rentedra-

gend wordt; 
b. waarop zij vorderbaar en tevens inbaar wordt, of 
c. indien dat later is dan de tijdstippen, bedoeld in de onderdelen a en b en de inhoudingsplichtige een 

kostenvergoedingsbeschikking heeft aangevraagd: uiterlijk een maand na het optreden of de sport-
beoefening. 

 
Artikel 35h Wet LB 
1. De verschuldigde belasting bedraagt 20 percent van de gage. 
2. Ten aanzien van buitenlandse gezelschappen kan bij algemene maatregel van bestuur, zo nodig onder 

voorwaarden, ten behoeve van uniforme heffing bij grensoverschrijdende evenementen het in het eerste 
lid genoemde percentage van 20 tijdelijk worden verlaagd, doch niet verder dan tot 15 percent. Een 
krachtens de eerste volzin vastgestelde algemene maatregel van bestuur wordt aan de beide kamers 
der Staten-Generaal overlegd. Hij treedt in werking op een tijdstip dat nadat vier weken na de overleg-
ging zijn verstreken bij koninklijk besluit wordt vastgelegd, tenzij binnen die termijn door of namens een 
der kamers of door ten minste een vijfde van het grondwettelijk aantal leden van een der kamers de 
wens te kennen wordt gegeven dat het onderwerp van de algemene maatregel van bestuur bij wet wordt 
geregeld. In dat geval wordt een daartoe strekkend voorstel van wet zo spoedig mogelijk ingediend. In-
dien het voorstel van wet wordt ingetrokken of indien een van de beide Kamers van de Staten-Generaal 
besluit het voorstel niet aan te nemen, wordt de algemene maatregel van bestuur ingetrokken. 

3. In afwijking van het eerste lid bedraagt de verschuldigde belasting 52 percent van de gage: 
a. indien aan de inhoudingsplichtige de naam, het adres, de woonplaats, het woonland en de geboorte-

datum van de leider of vertegenwoordiger, alsmede de namen van de leden van het gezelschap niet 
zijn verstrekt; 

b. indien ten aanzien van het merendeel van de leden geen afschrift van een document als bedoeld in 
artikel 1, eerste lid, onder 1º tot en met 3º, van de Wet op de identificatieplicht aan de inhoudings-
plichtige is verstrekt of de identiteit niet is vastgesteld en opgenomen in de loonadministratie van de 
inhoudingsplichtige overeenkomstig artikel 35m, onderdeel c; 

c. indien het gezelschap terzake onjuiste gegevens heeft verstrekt en de inhoudingsplichtige dit weet of 
redelijkerwijs moet weten. 

 
Artikel 35i Wet LB 
1. De belasting wordt geheven door inhouding op de gage. 
2. De inhoudingsplichtige is verplicht de belasting in te houden op het tijdstip waarop de gage wordt ont-

vangen. 
3. De inhoudingsplichtige is verplicht de ingehouden belasting op aangifte af te dragen. 
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Artikel 35j Wet LB 
[Vervallen per 01-01-2007] 
 
Artikel 35k Wet LB 
De leden van het buitenlandse gezelschap zijn gehouden volgens bij ministeriële regeling te stellen regels 
aan het gezelschap: 

a. opgave te doen van gegevens waarvan de kennisneming voor de heffing van de belasting van be-
lang kan zijn; 

b. inzage te verlenen van een op hen betrekking hebbend document als bedoeld in artikel 1, eerste lid, 
onder 1º tot en met 3º, van de Wet op de identificatieplicht, en een afschrift daarvan te verstrekken. 

 
Artikel 35l Wet LB 
1. Het buitenlandse gezelschap is gehouden volgens bij ministeriële regeling te stellen regels: 

a. van de leden van het gezelschap opgave te verlangen van gegevens waarvan de kennisneming voor 
de heffing van de belasting van belang kan zijn; 

b. de identiteit van de leden vast te stellen aan de hand van een document als bedoeld in artikel 1, eer-
ste lid, onder 1º tot en met 3º, van de Wet op de identificatieplicht en een afschrift daarvan te verlan-
gen; 

c. aan de inhoudingsplichtige opgave te doen van gegevens waarvan de kennisneming voor de heffing 
van de belasting van belang kan zijn; 

d. aan de inhoudingsplichtige ten aanzien van het merendeel van de leden inzage te verlenen van een 
document als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder 1º tot en met 3º, van de Wet op de identificatie-
plicht om een afschrift daarvan in de loonadministratie van de inhoudingsplichtige te laten opnemen. 

 
2. Opgave van naam, adres, woonplaats, woonland en geboortedatum van de leider of vertegenwoordiger 

alsmede het aantal leden van het gezelschap, en opgave van de overige in dit artikel bedoelde gege-
vens geschiedt door middel van de door de inspecteur verstrekte gageverklaring. 

 
Artikel 35m Wet LB 
De inhoudingsplichtige is gehouden volgens bij ministeriële regeling te stellen regels: 

a. van het buitenlandse gezelschap opgave te verlangen van gegevens waarvan de kennisneming voor 
de heffing van de belasting van belang kan zijn; 

b. een loonadministratie te voeren en daarbij de gegevens te administreren met betrekking tot de gage 
en met betrekking tot vergoedingen en verstrekkingen die niet tot de gage behoren; 

c. de identiteit van een zo groot mogelijk deel, doch ten minste het merendeel van de leden van het 
gezelschap vast te stellen aan de hand van een document als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder 
1º tot en met 3º, van de Wet op de identificatieplicht, alsmede de aard, het nummer en een afschrift 
daarvan in de loonadministratie op te nemen. 

 
Artikel 35n Wet LB 
Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen voor buitenlandse gezelschappen nadere regelen 
worden gesteld inzake de heffing van de belasting, alsmede andere in het kader der wet passende nadere 
regelen worden gegeven ter aanvulling van in de wet geregelde onderwerpen. 
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KOSTENVERGOEDINGSBESCHIKKING / KLEINEVERGOEDINGSREGELING 
 
 
Artikel 12a Uitvoeringsbesluit LB - Kostenvergoedingsbeschikking  
1. De in artikel 35, vierde lid, van de wet bedoelde kostenvergoedingsbeschikking kan betrekking hebben 

op een artiest of beroepssporter (individuele kostenvergoedingsbeschikking), dan wel op een gezel-
schap (gezelschapskostenvergoedingsbeschikking). De in artikel 35g, vierde lid, van de wet bedoelde 
kostenvergoedingsbeschikking is een gezelschapskostenvergoedingsbeschikking. 

2. De individuele kostenvergoedingsbeschikking heeft betrekking op hetgeen geacht kan worden te strek-
ken tot bestrijding van kosten, lasten en afschrijvingen ter behoorlijke vervulling van het optreden of de 
sportbeoefening, dan wel een reeks van optredens of sportbeoefeningen, door de artiest of de beroeps-
sporter. 

3. De gezelschapskostenvergoedingsbeschikking heeft betrekking op hetgeen geacht kan worden te strek-
ken tot bestrijding van kosten, lasten en afschrijvingen ter behoorlijke vervulling van het optreden of de 
sportbeoefening, dan wel een reeks van optredens of sportbeoefeningen, door het gezelschap of de le-
den van het gezelschap. 

4. Een verzoek om een kostenvergoedingsbeschikking kan bij de inspecteur worden ingediend door: 
a. voorafgaande aan een optreden of sportbeoefening dan wel een reeks van optredens of sportbeoe-

feningen: de artiest, de beroepssporter, de leider of vertegenwoordiger van het gezelschap dan wel 
de inhoudingsplichtige; 

b. uiterlijk een maand na afloop van een optreden of sportbeoefening dan wel een reeks van optredens 
of sportbeoefeningen: de inhoudingsplichtige. 

 
5. De inspecteur kan op eigen initiatief dan wel op initiatief van degene die heeft verzocht om de kostenver-

goedingsbeschikking, deze intrekken of vervangen door een andere kostenvergoedingsbeschikking. 
6. De inhoudingsplichtige neemt een kostenvergoedingsbeschikking slechts in aanmerking indien hij be-

schikt over een kopie daarvan en deze bij de loonadministratie bewaart. De inhoudingsplichtige neemt 
een individuele kostenvergoedingsbeschikking niet in aanmerking indien hij met betrekking tot het optre-
den of de sportbeoefening beschikt over een kopie van een gezelschapskostenvergoedingsbeschikking 
voor een gezelschap waartoe de artiest of beroepssporter behoort. 

7. Indien zulks door of namens de artiest of beroepssporter dan wel het gezelschap wordt aangegeven, 
wordt de inhoudingsplichtige die met betrekking tot het optreden of de sportbeoefening niet beschikt over 
een kopie van een kostenvergoedingsbeschikking, geacht te beschikken over: 
a. ingeval de artiest of beroepssporter geen deel uitmaakt van een gezelschap: een individuele kosten-

vergoedingsbeschikking tot het door de artiest of beroepssporter aangegeven bedrag met een maxi-
mum van € 163 per optreden of sportbeoefening; 

b. in het geval van een gezelschap: een gezelschapskostenvergoedingsbeschikking tot het door het 
gezelschap aangegeven bedrag, met per optreden of sportbeoefening een maximum van € 163 ver-
menigvuldigd met het aantal leden van het gezelschap. 

 
8. Een verzoek als bedoeld in het vierde lid bevat ten minste: 

a. indien het wordt ingediend door een in Nederland wonende artiest of leider dan wel vertegenwoordi-
ger van een gezelschap: zijn naam, adres, woonplaats en burgerservicenummer; 

b. indien het wordt ingediend door een niet in Nederland wonende artiest, beroepssporter of leider dan 
wel vertegenwoordiger van een gezelschap: zijn naam, adres, woonplaats, woonland en geboorte-
datum; 

c. indien het wordt ingediend door een inhoudingsplichtige: zijn naam, adres, woonplaats en het loon-
heffingennummer, alsmede – bij een verzoek voor een artiest of beroepssporter – de naam, adres, 
woonplaats van de artiest onderscheidenlijk beroepssporter en, indien de artiest in Nederland woont, 
het burgerservicenummer van de artiest, en – bij een verzoek voor een gezelschap – de naam, 
adres, woonplaats en, indien deze in Nederland woont, het burgerservicenummer van de leider dan 
wel vertegenwoordiger van het gezelschap, en voorts 

d. bij een gezelschap: de naam van het gezelschap en het aantal leden van het gezelschap; 
e. de datum van het optreden of de sportbeoefening dan wel, in geval van een reeks van optredens of 

sportbeoefeningen, de periode waarin die optredens of sportbeoefeningen plaatsvinden; 
f. een opgave van de gage, de gemaakte en nog te maken kosten, alsmede een toelichting op deze 

kosten.  
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ADMINISTRATIEVE VERPLICHTINGEN 
 

Hoofdstuk 10. Belastingheffing van artiesten en beroepssporters  
 
Artikel 10.1. Uitvoeringsregeling LB - Consumpties tijdens werktijd 
1. Vergoedingen ter zake van consumpties tijdens de werktijd die geen deel uitmaken van een maaltijd, be-

horen in ieder geval niet tot de gage, bedoeld in artikel 35 van de wet, indien deze vergoedingen € 0,55 
per gewerkte dag niet te boven gaan. 

2. Het eerste lid is niet van toepassing indien tijdens de werktijd consumpties die geen deel uitmaken van 
een maaltijd, worden verstrekt. 

 
Artikel 10.2. Uitvoeringsregeling LB - Gageverklaring 
1. De Belastingdienst verstrekt aan de inhoudingsplichtige het model van de gageverklaring met de daarbij 

behorende toelichting. De inhoudingsplichtige reikt dienovereenkomstig een gageverklaring met toelich-
ting aan de artiest of beroepssporter uit: 
a. zodra hij ten aanzien van de artiest of beroepssporter inhoudingsplichtige wordt; 
b. op verzoek van de artiest of beroepssporter; 
c. zodra hij weet dat zich een wijziging heeft voorgedaan in de gegevens die de artiest of beroepsspor-

ter in de laatstelijk ingeleverde gageverklaring heeft verstrekt en die wijziging tot gevolg heeft dat de 
artiest of beroepssporter een hoger bedrag aan belasting wordt verschuldigd. 

 
2. De inhoudingsplichtige mag in plaats van het door de Belastingdienst verstrekte model van de gagever-

klaring gebruikmaken van een eigen model gageverklaring, mits dat model ten minste de gegevens be-
vat van het door de Belastingdienst verstrekte model, inclusief de gebruiksaanwijzing en de toelichting 
op de vragen. 

3. De artiest of beroepssporter verzoekt de inhoudingsplichtige om uitreiking van een gageverklaring indien 
zich een wijziging voordoet in de eerder door hem verstrekte gegevens en die wijziging tot gevolg heeft 
dat een hoger bedrag aan belasting wordt verschuldigd. 

4. De artiest of beroepssporter aan wie een gageverklaring is uitgereikt, is gehouden de daarbij gevraagde 
gegevens te verstrekken door de gageverklaring duidelijk, stellig en zonder voorbehoud ingevuld en on-
dertekend, in te leveren bij de inhoudingsplichtige. De artiest of beroepssporter levert de ingevulde en 
ondertekende gageverklaring in voor de eerste gageverstrekking. 

5. De inhoudingsplichtige bewaart de gageverklaring tot ten minste vijf jaren na het einde van het kalender-
jaar waarin het optreden of de sportbeoefening heeft plaatsgevonden bij de loonadministratie. Desge-
vraagd doet de inhoudingsplichtige de gageverklaring aan de inspecteur toekomen binnen een door 
deze gestelde termijn. 

 
Artikel 10.3. Uitvoeringsregeling LB - Loonstaat 
1. De inhoudingsplichtige legt voor iedere artiest of beroepssporter voor de eerste gageverstrekking in het 

kalenderjaar een loonstaat aan en houdt deze vervolgens bij. De loonstaat wordt opgemaakt overeen-
komstig het door de inspecteur verstrekte model. De inhoudingsplichtige mag een van het model afwij-
kende loonstaat gebruiken, mits deze ten minste de mogelijkheid biedt op duidelijke wijze dezelfde gege-
vens te administreren als het model. 

2. De inhoudingsplichtige ontleent de in het hoofd van de loonstaat te vermelden gegevens aan: 
a. de laatstelijk van de artiest of beroepssporter terugontvangen gageverklaring; 
b. de door de in Nederland wonende artiest of beroepssporter verstrekte opgaaf van zijn burgerservice-

nummer, of de door de inspecteur verstrekte opgaaf van dat nummer. 
 
3. In afwijking in zoverre van het tweede lid, aanhef en onderdeel a, vermeldt de inhoudingsplichtige in het 

hoofd van de loonstaat de gegevens die hem bekend zijn: 
a. indien hij weet dat de laatstelijk van de artiest of beroepssporter terugontvangen gageverklaring on-

juiste gegevens bevat; 
b. zolang hij niet de laatstelijk uitgereikte gageverklaring ingevuld van de artiest of beroepssporter heeft 

terugontvangen. 
 
4. Artikel 7.2, tweede, derde, zevende en achtste lid, is van overeenkomstige toepassing. 
5. De inhoudingsplichtige houdt, behalve in de gevallen, bedoeld in artikel 35a, derde lid, van de wet, de 

belasting in aan de hand van de gegevens, vermeld in het hoofd van de loonstaat. 
 
Artikel 10.4. Uitvoeringsregeling LB - Administratie kostenvergoedingen, verstrekkingen en aanspra-
ken 
1. De inhoudingsplichtige administreert bij de loonadministratie de gegevens met betrekking tot de aan de 
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artiest of beroepssporter verstrekte kostenvergoedingen en verstrekkingen, voor zover deze niet tot de 
gage, bedoeld in artikel 35 van de wet, behoren, alsmede aanspraken om na verloop van tijd of onder 
een voorwaarde een of meer uitkeringen of verstrekkingen te ontvangen. 

2. De inhoudingsplichtige kan de in het eerste lid bedoelde gegevens op een andere plaats administreren, 
mits: 
a. hij dit onder vermelding van de nieuwe bewaarplaats vooraf meldt aan de inspecteur, en 
b. de gegevens op verzoek van de inspecteur voor controle beschikbaar komen op de plaats waar de 

administratie wordt gevoerd. 
 
Artikel 10.5. Uitvoeringsregeling LB - Jaaropgaaf 
De inhoudingsplichtige verstrekt aan de artiest of beroepssporter een jaaropgaaf. Aan de niet in Nederland 
wonende artiest of beroepssporter verstrekt de inhoudingsplichtige een jaaropgaaf slechts op diens verzoek. 
 
Artikel 10.6. Uitvoeringsregeling LB - Identificatieplicht 
1. De inhoudingsplichtige stelt zodra de artiest of beroepssporter zijn werkzaamheden aanvangt diens 

identiteit vast aan de hand van een document als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder 1° tot en met 3°, 
van de Wet op de identificatieplicht en houdt een afschrift van dat document voor controle beschikbaar 
bij de loonadministratie. 

2. Artikel 7.5, tweede, derde en vierde lid, is van overeenkomstige toepassing. 
 
Artikel 10.7. Uitvoeringsregeling LB - Uitzonderingen op de toepassing van artikel 10.3 
1. Artikel 10.3 is niet van toepassing indien de in te houden belasting nihil bedraagt doordat: 

a. de artiest of beroepssporter slechts vergoedingen en verstrekkingen als bedoeld in artikel 35, derde 
lid, onderdelen a, b en c, van de wet geniet, of 

b. met betrekking tot het optreden of de sportbeoefening de individuele kostenvergoedingsbeschikking 
of de gezelschapskostenvergoedingsbeschikking, bedoeld in artikel 12a, zevende lid, van het be-
sluit, wordt toegepast. 

 
2. Het eerste lid is niet van toepassing voor zover de inspecteur zulks ten aanzien van de inhoudingsplich-

tige bij voor bezwaar vatbare beschikking verklaart. 
 

 
 
 
 
Hoofdstuk 11. Belastingheffing van buitenlandse gezelschappen (hoofdstuk VIIa van de wet) 
 
 
Artikel 11.1. Uitvoeringsregeling LB - In Nederland wonende leden van het buitenlandse gezelschap 
Indien tot een buitenlands gezelschap een lid behoort dat in Nederland woont, is met betrekking tot dat lid 
niet dit hoofdstuk, maar hoofdstuk 10 van toepassing. 
 
Artikel 11.2. Uitvoeringsregeling LB - Consumpties tijdens werktijd 
1. Vergoedingen ter zake van consumpties tijdens de werktijd die geen deel uitmaken van een maaltijd, be-

horen in ieder geval niet tot de gage, bedoeld in artikel 35g van de wet, indien deze vergoedingen € 0,55 
per gewerkte dag niet te boven gaan. 

2. Het eerste lid is niet van toepassing indien tijdens de werktijd consumpties die geen deel uitmaken van 
een maaltijd, worden verstrekt. 

 
Artikel 11.3. Uitvoeringsregeling LB - Gageverklaring 
1. De Belastingdienst verstrekt aan de inhoudingsplichtige het model van de gageverklaring met de daarbij 

behorende toelichting. De inhoudingsplichtige reikt dienovereenkomstig een gageverklaring met toelich-
ting aan de leider of vertegenwoordiger van een buitenlands gezelschap uit: 
a. zodra hij ten aanzien van het gezelschap inhoudingsplichtige wordt; 
b. op verzoek van de leider of vertegenwoordiger van het gezelschap; 
c. zodra hij weet dat zich een wijziging heeft voorgedaan in de gegevens die de leider of vertegenwoor-

diger van het gezelschap in de laatstelijk ingeleverde gageverklaring heeft verstrekt en die wijziging 
tot gevolg heeft dat het gezelschap een hoger bedrag aan belasting wordt verschuldigd. 

 
2. De inhoudingsplichtige mag in plaats van het door de Belastingdienst verstrekte model van de gagever-

klaring gebruikmaken van een eigen model gageverklaring, mits dat model ten minste de gegevens be-
vat van het door de Belastingdienst verstrekte model, inclusief de gebruiksaanwijzing en de toelichting 
op de vragen. 
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3. De leider of vertegenwoordiger van het gezelschap verzoekt de inhoudingsplichtige om uitreiking van 
een gageverklaring indien zich een wijziging voordoet in de eerder door hem verstrekte gegevens en die 
wijziging tot gevolg heeft dat een hoger bedrag aan belasting wordt verschuldigd. 

4. De leider of vertegenwoordiger van het gezelschap aan wie een gageverklaring is uitgereikt, is gehou-
den de daarbij gevraagde gegevens te verstrekken door de gageverklaring duidelijk, stellig en zonder 
voorbehoud ingevuld en ondertekend, in te leveren bij de inhoudingsplichtige voor de eerste gagever-
strekking. 

5. De inhoudingsplichtige bewaart de gageverklaring ten minste vijf jaren na het einde van het kalenderjaar 
waarin het optreden of de sportbeoefening heeft plaatsgevonden bij de loonadministratie. Desgevraagd 
doet de inhoudingsplichtige de gageverklaring aan de inspecteur toekomen binnen een door deze ge-
stelde termijn. 

 
Artikel 11.4. Uitvoeringsregeling LB - Loonstaat 
1. De inhoudingsplichtige legt voor ieder buitenlands gezelschap voor de eerste gageverstrekking in het 

kalenderjaar een loonstaat aan en houdt deze vervolgens bij. 
2. De loonstaat wordt opgemaakt overeenkomstig het door de inspecteur verstrekte model. De inhoudings-

plichtige mag een van het model afwijkende loonstaat gebruiken, mits deze ten minste de mogelijkheid 
biedt op duidelijke wijze dezelfde gegevens te administreren als het model. 

3. De inhoudingsplichtige ontleent de in het hoofd van de loonstaat te vermelden gegevens aan de laatste-
lijk van de leider of vertegenwoordiger van het gezelschap terugontvangen gageverklaring. 

4. In afwijking in zoverre van het derde lid vermeldt de inhoudingsplichtige in het hoofd van de loonstaat de 
gegevens die hem bekend zijn: 
a. indien hij weet dat de laatstelijk van de leider of vertegenwoordiger van het gezelschap terugontvan-

gen gageverklaring onjuiste gegevens bevat; 
b. zolang hij niet de laatstelijk uitgereikte gageverklaring ingevuld van de leider of vertegenwoordiger 

van het gezelschap heeft terugontvangen. 
 
5. Artikel 7.2, tweede, derde, zevende en achtste lid, is van overeenkomstige toepassing. 
6. De inhoudingsplichtige houdt, behalve in de gevallen, bedoeld in artikel 35h, derde lid, van de wet, de 

belasting in aan de hand van de gegevens, vermeld in het hoofd van de loonstaat. 
 
Artikel 11.5. Uitvoeringsregeling LB - Administratie kostenvergoedingen, verstrekkingen en aanspra-
ken 
1. De inhoudingsplichtige administreert bij de loonadministratie de gegevens met betrekking tot de aan het 

buitenlandse gezelschap verstrekte kostenvergoedingen en verstrekkingen, voor zover deze niet tot de 
gage, bedoeld in artikel 35g van de wet, behoren, alsmede aanspraken om na verloop van tijd of onder 
een voorwaarde een of meer uitkeringen of verstrekkingen te ontvangen. 

2. De inhoudingsplichtige kan de in het eerste lid bedoelde gegevens op een andere plaats administreren, 
mits: 
a. hij dit onder vermelding van de nieuwe bewaarplaats vooraf meldt aan de inspecteur, en 
b. de gegevens op verzoek van de inspecteur voor controle beschikbaar komen op de plaats waar de 

administratie wordt gevoerd. 
 
Artikel 11.6. Uitvoeringsregeling LB - Identificatieplicht 
1. De inhoudingsplichtige stelt zodra het buitenlandse gezelschap zijn werkzaamheden aanvangt de identi-

teit van een zo groot mogelijk deel, maar van ten minste het merendeel van de leden van het gezelschap 
vast aan de hand van een document als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder 1° tot en met 3°, van de 
Wet op de identificatieplicht en houdt een afschrift van dat document voor controle beschikbaar bij de 
loonadministratie. 

2. Artikel 7.5, tweede, derde en vierde lid, is van overeenkomstige toepassing. 
 
Artikel 11.7. Uitvoeringsregeling LB - Uitzonderingen op de toepassing van artikel 11.4 
1. Artikel 11.4 is niet van toepassing indien de in te houden belasting nihil bedraagt doordat: 

a. het buitenlandse gezelschap slechts vergoedingen en verstrekkingen als bedoeld in artikel 35g, 
derde lid, onderdelen a, b en c, van de wet ontvangt, of 

b. met betrekking tot het optreden of de sportbeoefening de gezelschapskostenvergoedingsbeschik-
king, bedoeld in artikel 12a, zevende lid, van het besluit, wordt toegepast. 

 
2. Het eerste lid is niet van toepassing voor zover de inspecteur zulks ten aanzien van de inhoudingsplich-

tige bij voor bezwaar vatbare beschikking verklaart. 
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GAGEVERKLARING 
 
 
Artikel 12b Uitvoeringsbesluit LB - Gageverklaring 
1. Als gage van de artiest of de beroepssporter die deel uitmaakt van een gezelschap, wordt aangemerkt 

het deel van de met het gezelschap overeengekomen gage dat volgens de leider of vertegenwoordiger 
van het gezelschap aan zijn optreden dan wel sportbeoefening kan worden toegerekend. De leider of 
vertegenwoordiger van het gezelschap geeft aan de inhoudingsplichtige ter zake een ondertekende ver-
klaring af (gageverdelingsverklaring). Indien geen verklaring wordt afgegeven of de leider of vertegen-
woordiger van het gezelschap de met het gezelschap overeengekomen gage niet geheel over de arties-
ten of beroepssporters heeft verdeeld, wordt de voor het optreden van het gezelschap overeengekomen 
gage geacht door ieder lid van het gezelschap voor een gelijk deel te zijn genoten. 

2. De in het eerste lid bedoelde gageverdelingsverklaring bevat ten minste de volgende gegevens: 
a. van de inhoudingsplichtige: naam, adres, woon- of vestigingsplaats en loonheffingennummer; 
b. van het gezelschap, niet zijnde een gezelschap als bedoeld in artikel 5b van de wet: naam, adres en 

woonplaats van de leden van het gezelschap, alsmede van de in Nederland wonende leden van het 
gezelschap het burgerservicenummer; 

c. van het gezelschap, bedoeld in artikel 5b van de wet: naam, adres, woonplaats en geboortedatum 
van de leider of vertegenwoordiger van het gezelschap, alsmede de namen van de leden van het 
gezelschap en het burgerservicenummer van de in Nederland wonende leden van het gezelschap; 

d. de naam van het gezelschap; 
e. datum, plaats en naam van de locatie van het optreden of de sportbeoefening; 
f. het bedrag van de brutogage, waaronder begrepen gage anders dan in geld en kostenvergoedingen; 
g. het deel van de brutogage, bedoeld in onderdeel f, dat op grond van het eerste lid volgens de leider 

of vertegenwoordiger van het gezelschap aan het optreden van de artiest dan wel de sportbeoefe-
ning van de beroepssporter kan worden toegerekend; 

h. het bedrag dat elk lid van het gezelschap als kosten in aanmerking kan nemen op grond van een 
kostenvergoedingsbeschikking. 

 
 


