Fiscaal regime sportbeoefenaars en sportclubs
De wet van 4 mei 2007 betreffende het fiscaal statuut van de bezoldigde sportbeoefenaars wordt gewijzigd
door een KB van 7 december 2007. Dat heeft implicaties voor sportbeoefenaars en sportclubs.
Sportbeoefenaar
Voortaan onderscheiden we voor sportbeoefenaars deze tarieven en regelingen.
1.

Belast aan 33% (PB/BNI) / 33,31% (BV)

Dit tarief geldt voor beroepsinkomsten betaald of toegekend aan:
•
sportbeoefenaars, voor hun sportieve activiteiten en voor zover zij op 1 januari van het
aanslagjaar 26 jaar oud zijn
•
scheidsrechters, voor hun activiteiten als scheidsrechter tijdens sportwedstrijden
•
opleiders, trainers en begeleiders, voor hun opleidende, omkaderende, ondersteunende
activiteiten voor de sportbeoefenaars.
Begeleiders zijn, volgens de memorie van toelichting, de personen, die zich bezighouden met de logistiek
van de sportbeoefenaars en de sportwedstrijden, zoals:
•
de organisatie van hun uit- en thuisreizen
•
het onderhoud van de installaties, van het materieel en van de kleding waarover de
sportbeoefenaars beschikken
•
contacten met de tegenstanders.
Opleiders zijn, volgens de memorie van toelichting, de personen die de jonge sportbeoefenaars sportief
omkaderen, door hen te vormen in hun sportbeoefening in ruime zin, ongeacht de benaming van hun functie
of hoedanigheid (voorbeelden zijn opvoeder, leraar, verzorger, instructeur en mentor). De functie van trainer
en opleider kan soms door dezelfde persoon worden vervuld.
Door deze wetswijziging worden ook de vergoedingen die vrijwilligers krijgen, niet meer globaal belast
samen met de inkomsten uit hun voornaamste beroepsactiviteit. Voorwaarde is wel dat het totaal bruto
belastbaar bedrag uit een andere beroepsactiviteit hoger is dan het totaal bruto belastbaar bedrag uit de
sportieve activiteit van al deze personen.
In Bijlage III stemt deze PB-aanslag overeen met een BV-tarief van van 33,31%.

2.

Belast aan 16,5% (PB-BNI) / 16,66% (BV)

Dit tarief geldt voor bezoldigingen betaald of toegekend aan jonge sportbeoefenaars. Jonge
sportbeoefenaars zijn enkel zij die:
•
bezoldigingen voor hun sportieve prestaties ontvangen, voor max. 16.000 euro (wat betreft
inkomsten 2007; voor inkomsten 2008 kan dit bedrag nog niet berekend worden)
•
op 1 jannuari van het aanslagjaar al 16 jaar, maar nog geen 26 jaar oud zijn.
Deze afzonderlijke aanslagvoet geldt voor inkomsten van jonge sportbeoefenaars belast in:
• de personenbelasting
• de belasting der niet-inwoners (natuurlijke personen).
In Bijlage III stemt deze PB-aanslag overeen met een BV-tarief van 16,66 %.

3.

Belast aan 18%

Alle gegevens op dit document worden door SD WORX met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Voor de sociaaljuridische
informatie worden enkel betrouwbare bronnen aangewend. Ondermeer door de snelle evolutie van de behandelde materie blijft de
mogelijkheid bestaan dat de gegevens toch niet volledig accuraat zijn, daarom wijst SD WORX elke aansprakelijkheid voor
onvolkomenheden af. Wanneer SD WORX verwittigd wordt van fouten of onvolledigheid van de gegevens, dan zal SD WORX
onmiddellijk overgaan tot verbetering of aanvulling.
SD WORX geeft aan de lezer van dit document de toelating om de opgenomen gegevens te kopiëren, af te drukken en aan te wenden
op voorwaarde dat deze gegevens louter voor de persoonlijke informatieve doeleinden van de bezoeker worden aangewend, en met
uitsluiting van elke verdere verveelvoudiging, distributie, commercialisering of exploitatie onder derden.

Er geldt een afzonderlijke aanslag van 18% bevrijdende BV voor de niet-inwonende professionele
sportbeoefenaar die gedurende het belastbaar tijdperk gedurende maximaal 30 dagen inkomsten vergaart in
België, berekend per schuldenaar.

4.

Regularisatie

De fiscale regularisatie in de belasting der niet-inwoners natuurlijke personen is verplicht voor elke nietinwonende sportbeoefenaar die in België inkomsten als sportbeoefenaar verkrijgt:
• tijdens het belastbaar tijdperk
• gedurende een periode van meer dan 30 dagen, berekend per schuldenaar van de inkomsten.
Door deze regularisatie volgt een globale aanslag op alle inkomsten van deze niet-inwonende
sportbeoefenaar. Elke niet-inwonende sportbeoefenaar die gedurende een tamelijk lange periode aan
sportwedstrijden in België deelneemt, wordt voortaan dus hoger belast dan aan het bestaande tarief van
18%.
Sportclub
De fiscale regularisatie betekent een verhoging van de loonkosten van de clubs. Ter compensatie wordt een
nieuwe fiscale lastenverlaging ingevoerd.
1.

Lastenverlaging

De lastenverlaging neemt de vorm aan van een gedeelte niet door te storten BV. Van de verschuldigde BV
moet 70% niet doorgestort worden. Dat percentage kan bij KB verhogen tot maximaal 80% of verlagen tot
minimaal 60%.
De vrijstelling van doorstorting BV van 70% geldt voor bezoldigingen betaald aan:
• sportbeoefenaars jonger dan 26 jaar
• andere sportbeoefenaars, indien het jaar na de niet-doorstorting (uiterlijk op 31 december), de helft
van de vrijstelling wordt besteed aan de opleiding van jonge sportbeoefenaars die minimum 12 jaar,
maar nog geen 23 jaar oud zijn.
• Het gaat om de leeftijd (12, 23 of 26 jaar) op 1 januari van het jaar na de niet-doorstorting van de
BV.
Bedragen besteed aan de opleiding van jonge sportbeoefenaars omvatten de betaling van lonen aan:
o personen belast met de opleiding, begeleiding of ondersteuning van deze jonge
sportbeoefenaars in hun sportbeoefening en
o deze jonge sportbeoefenaars.
Deze besteding voor opleiding van jonge sportbeoefenaars moet uiterlijk gebeuren op 31 december van het
jaar dat volgt op het jaar waarin de vrijstelling van 70% wordt gevraagd. Indien het vrijgestelde bedrag het
jaar nadien niet werd gebruikt voor de opleiding van de jongere sportbeoefenaars, dan moet de werkgever
het niet-bestede bedrag aan de fiscus betalen, samen met de moratoriumintresten. Deze
moratoriumintresten worden berekend zoals voor de inning van bedrijfsvoorheffing.
2.

Bewijsvoering

De clubs moeten aan de fiscus kunnen bewijzen dat de sportbeoefenaar voor wie de vrijstelling wordt
toegepast, aan de voorwaarden voldoet.
Het KB over de Vlaamse forfaitaire belastingvermindering in BV (inkomsten 2008) bepaalt hierover dat de
werkgevers aan de fiscus een verklaring op eer moeten kunnen voorleggen van:
• sportbeoefenaars van 26 jaar op 1 januari van het aanslagjaar
• scheidsrechters
• opleiders, trainers en begeleiders.
Alle gegevens op dit document worden door SD WORX met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Voor de sociaaljuridische
informatie worden enkel betrouwbare bronnen aangewend. Ondermeer door de snelle evolutie van de behandelde materie blijft de
mogelijkheid bestaan dat de gegevens toch niet volledig accuraat zijn, daarom wijst SD WORX elke aansprakelijkheid voor
onvolkomenheden af. Wanneer SD WORX verwittigd wordt van fouten of onvolledigheid van de gegevens, dan zal SD WORX
onmiddellijk overgaan tot verbetering of aanvulling.
SD WORX geeft aan de lezer van dit document de toelating om de opgenomen gegevens te kopiëren, af te drukken en aan te wenden
op voorwaarde dat deze gegevens louter voor de persoonlijke informatieve doeleinden van de bezoeker worden aangewend, en met
uitsluiting van elke verdere verveelvoudiging, distributie, commercialisering of exploitatie onder derden.

Inwerkingtreding
Het nieuw fiscaal statuut (PB - BV) en deze nieuwe fiscale lastenverlaging gelden voor de inkomsten betaald
of toegekend vanaf 1 januari 2008.

Alle gegevens op dit document worden door SD WORX met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Voor de sociaaljuridische
informatie worden enkel betrouwbare bronnen aangewend. Ondermeer door de snelle evolutie van de behandelde materie blijft de
mogelijkheid bestaan dat de gegevens toch niet volledig accuraat zijn, daarom wijst SD WORX elke aansprakelijkheid voor
onvolkomenheden af. Wanneer SD WORX verwittigd wordt van fouten of onvolledigheid van de gegevens, dan zal SD WORX
onmiddellijk overgaan tot verbetering of aanvulling.
SD WORX geeft aan de lezer van dit document de toelating om de opgenomen gegevens te kopiëren, af te drukken en aan te wenden
op voorwaarde dat deze gegevens louter voor de persoonlijke informatieve doeleinden van de bezoeker worden aangewend, en met
uitsluiting van elke verdere verveelvoudiging, distributie, commercialisering of exploitatie onder derden.

