Artiestenverloningen
Karolingersweg 230
3962 AP Wijk bij Duurstede
telefoon: 0345-524404
info@artiestenverloningen.nl
www.artiestenverloningen.nl

AANMELDING
Middels dit formulier kun je je aanmelden voor de diensten van Artiestenverloningen.
Let op: Als bijlage dien je een duidelijke kopie van je paspoort (ook de naastliggende bladzijde) of identiteitskaart
(voor- en achterkant) mee te sturen. Een rijbewijs is niet rechtsgeldig voor identificatie bij verloningen.
PERSOONLIJKE GEGEVENS

Naam
Artiestennaam
Nationaliteit
Burgerservicenummer (BSN)
Geboortedatum
IBAN
Rekeningnummer ten name van
ADRESGEGEVENS

Adres
Postcode en woonplaats
Telefoonnummer
Emailadres
NTB / KUNSTENBOND

Lid van

NTB

Kunstenbond

Geen
Leden van NTB en
Kunstenbond krijgen korting
op de administratiekosten.

Zo ja, lidmaatschapsnummer
K L E I N E V E R G O E D I N G S R E G E L I N G (K V R )

Hierbij geef ik toestemming om

KVR toe te passen bij alle verloningen, voor:
per optreden (maximaal € 163,00)
Per optreden apart KVR toe te passen. ik geef per optreden aan
voor welk bedrag ik gebruik van de KVR maak.

Meer informatie over de
kleinevergoedingsregeling
vind je op de
volgende pagina.

Ik geef geen toestemming voor het toepassen van de KVR.
H A N DT E K E N I N G U I T V O E R E N D E

Plaats
Datum
Handtekening

2020-0001

Artiestenverloningen
Karolingersweg 230
3962 AP Wijk bij Duurstede
telefoon: 0345-524404
info@artiestenverloningen.nl
www.artiestenverloningen.nl

TO E L I C H T I N G

KLEINEVERGOEDINGSREGELING (KVR)
Uitvoerenden die verloond worden via de artiestenregeling komen voor hun beroepskosten in aanmerking voor
kostenaftrek bij de inkomstenbelasting. De KVR is een vooraftrek van de beroepskosten. De KVR kan maximaal
€ 163,00 per dag bedragen. Over het bedrag waarop de KVR wordt toegepast worden geen belasting en premies
betaald.
Het bedrag van de KVR hoeft niet per optreden gelijk te zijn aan de beroepskosten voor het betreffende optreden.
In de inkomstenbelasting wordt namelijk het totaalbedrag van de KVR over het kalenderjaar verrekend met het
totaal van de opgegeven beroepskosten. Indien minder beroepskosten kunnen worden afgetrokken dan aan KVR is
toegepast moet er alsnog inkomstenbelasting worden bijbetaald.
Een overzicht van aftrekbare beroepskosten vind je op onze website.
Voordelen toepassen KVR
1.

Indien voldoende beroepskosten kunnen worden afgetrokken, hoeft niet te worden gewacht op de
teruggave in de inkomstenbelasting.

2.

Over het bedrag waarop KVR wordt toegepast, wordt geen premie betaald. Dit is een voordeel indien men
in de toekomst geen aanspraak wil maken op een WW- of ziektewet-uitkering.

Nadelen toepassen KVR
1.

Doordat over (een deel van) de gage geen premies worden afgedragen, krijgt men (indien van toepassing)
geen of een lagere WW- of ziektewetuitkering.

2.

Indien minder beroepskosten kunnen worden afgetrokken dan aan KVR is toegepast moet alsnog
inkomstenbelasting worden bijbetaald.

Belangrijk: U
 itvoerenden dienen van de Belastingdienst toestemming te geven voor het toepassen van de KVR.
Dat kan middels dit formulier.
Het formulier is alleen geldig als het door de uitvoerende is ondertekend.
Indien Artiestenverloningen de KVR toepast zonder dat de uitvoerende daar toestemming voor
heeft gegeven verplicht de Belastingdienst Artiestenverloningen achteraf alsnog de niet berekende
loonheffing af te dragen.

