Jaaropgave niet meer per post, maar op raakvlak.nl
Sinds afgelopen jaar ontvangt u onze jaaropgave niet meer per post, maar kunt u deze downloaden
van www.raakvlak.nl. U kunt daarvoor inloggen op het persoonlijk deel van onze website.
Hieronder leest u hoe u kunt inloggen en welke gegevens (zoals o.a. loonstroken) u nog meer kunt
raadplegen.
Uitzondering:
Degenen die door ons in 2011 op maand- of weekbasis verloond zijn, zullen de jaaropgave nog wel
per post ontvangen
Jaaropgave 2011
Op de jaaropgave 2011 treft u een aantal gegevens aan die u nodig heeft voor de aangifte inkomstenbelasting 2011. Het kan
zijn dat wij u meerdere jaaropgaven verstrekken. U dient alle door u ontvangen jaaropgaven in uw aangifte op te nemen.
De jaaropgaven hebben uitsluitend betrekking op werkzaamheden waarvoor uitbetaling aan u in 2011 heeft plaatsgevonden.
Werkzaamheden uit 2011 (of eerder) die in 2012 worden uitbetaald, zult u terugvinden op de jaaropgave 2012 die wij begin
2013 ter beschikking stellen.

TOELICHTING BIJ JAAROPGAVE 2011
Dit jaar onderscheiden wij de volgende soorten
jaaropgaven:
jaaropgaven voor verloningen van optredens of
acteerwerkzaamheden waarbij de artiestenregeling is
toegepast. Deze jaaropgaven hebben de toevoeging
L02 achter Stichting Raakvlak;
jaaropgaven voor verloningen van personen die niet
als artiest hebben gewerkt, maar bijvoorbeeld als
technisch personeel. Deze jaaropgaven hebben de
toevoeging L03. Bij deze verloningen is de witte
dagtabel toegepast;
jaaropgaven met de toevoeging L05. Hieronder vallen
de volgende situaties:
- verloningen van artiesten waarbij uitsluitend
loonbelasting is ingehouden, zoals wanneer de artiest
jonger dan 14 jaar of 65 jaar of ouder is, of bij de
verloning van een afzonderlijke buy out;
- verloningen van artiesten waarbij gebruik is
gemaakt van de Kleine Vergoedingsregeling (KVR).
Bij deze verloningen zijn geen loonbelasting en
premies ingehouden, maar deze gages dienen wel in
uw aangifte inkomstenbelasting te worden
verantwoord. Indien de totale gage voor een optreden
hoger was dan het bedrag van de KVR (maximaal €
163.00 per optreden), dan is het meerdere verwerkt
in de jaaropgave met de toevoeging L02;
verloningen op maandbasis waarbij de veelal witte
tabel is toegepast (toevoeging L04);
verloningen op weekbasis waarbij veelal de witte
tabel is toegepast (toevoeging L06)
verloningen via Stichting Raakvlak Maatwerk
wanneer uw opdrachtgever een niet BTW-plichtig
bedrijf of instelling was. Sinds november 2009
bestaat hiervoor een apart verloningstraject via
Stichting Raakvlak Maatwerk. Ook voor deze stichting
kunt u verschillende jaaropgaven ontvangen: L01
(artiestenregeling), L02 (verloningen op maandbasis)
en L03 (witte tabelverloningen op dagbasis)
Wijzigt uw emailadres of bent u verhuisd? Laat het
ons weten!
Hoewel uw adres in de meeste gevallen niet meer
nodig is om de jaaropgave te versturen, zijn wij
verplicht uw correcte adres aan de Belastingdienst
door te geven. Om ons adressenbestand zo actueel
mogelijk te houden verzoeken wij u om iedere
wijziging aan ons door te geven door middel van het
opsturen van een nieuw inschrijfformulier met de
correcte gegevens. Dit inschrijfformulier kunt u
vanaf onze website downloaden en printen. Op
verzoek kunnen wij u ook een exemplaar toesturen.

Uw gegevens op www.raakvlak.nl
Op uw persoonlijke gedeelte van onze website kun u de
volgende gegevens raadplegen en als PDF-bestand
opslaan en desgewenst printen:
de jaaropgave(n) vanaf het jaar 2009;
de bijlagen van de jaaropgave vanaf 2007
een overzicht van alle verloningen die wij vanaf 2006
voor u hebben afgehandeld, alsmede de status van de
verloningen die nog in behandeling zijn;
indien bij de netto-bedragen in uw overzicht een
vergrootglas is afgebeeld, dan kunt u tevens de
loonberekening te zien krijgen door op dit
vergrootglas te klikken.
Inloggen op www.raakvlak.nl
Ga naar www.raakvlak.nl en klik in de menubalk op Login.
Hierna kunt u uw loginnaam en wachtwoord invoeren.
Deze gegevens heeft u van ons ontvangen toen u zich bij
ons heeft ingeschreven. De jaaropgaven vindt u door te
klikken op het jaartal ‘2011’ rechtsboven. De jaaropgaven
verschijnen dan linksboven in het scherm.
Inloggegevens kwijt of vergeten?
Ga naar de loginpagina op www.raakvlak.nl en klik op
‘Vergeten inlogcode’. Vul hierna de gevraagde gegevens in
en u ontvangt per email uw inloggegevens.
Wanneer uw emailadres nog niet eerder bij ons bekend
was of gewijzigd is, dient u echter een nieuwe inlogcode
aan te vragen door te klikken op de link ‘Nieuwe
inlogcode’ en dan de gevraagde gegevens in te vullen. U
ontvangt dan zo spoedig mogelijk van ons de
inloggegevens.
Uw jaaropgave en de aangifte inkomstenbelasting
Bij het verwerken van uw jaaropgave in uw aangifte
inkomstenbelasting dient u het op de jaaropgave
vermelde brutoloon aan te geven in box 1 onder ‘winst uit
onderneming’ of onder ‘resultaat uit overige
werkzaamheden’. Wij raden het af om het brutoloon aan
te geven bij de ‘inkomsten uit dienstbetrekking’, omdat
het dan niet mogelijk is om de kosten die u voor uw
werkzaamheden heeft gemaakt in aftrek te brengen. De
ingehouden loonbelasting dient u vervolgens te vermelden
in de rubriek ‘resultaat uit overige werkzaamheden’ bij de
vraag ‘te verrekenen loonheffing over inkomsten die onder
de artiesten- en beroepssportersregeling vallen’.
Jaaropgaven waarbij voor de verloning de witte tabellen
zijn toegepast (L03 en veelal L04 en L06) dient u in de
aangifte op te nemen bij ‘inkomsten uit dienstbetrekking’.
Indien op jaaropgaven via L04 en L06 de code
loonbelastingtabel 220 is vermeld, dan is ook hier de
artiestenregeling toegepast en kunt u het fiscale loon toch
invullen onder ‘Resultaat uit overige werkzaamheden’ of
‘Winst uit ondernemingen’.

