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De belastingdiensten in Nederland zijn op dit moment bezig
lande1ijke
regels
op
te
stellen
voor
het
innen
van
belastinggeld bi j hoeren en exploi tanten. Hoe die regels er
precies uit gaan zien weten we nag niet. WeI weten we dat in
ieder geval de belastingdiensten zich aktiever gaan bezig
houden met hoeren. Wat houdt dit vol gens ons in?
- In gemeenten waar hoeren in het verleden gewaarschuwd zijn
d.m.v. brieven etc. zal de belasingdienst actief gaan 'jagen'
op hoeren (Utrecht, Arnhem etc.). In die gemeente betalen vrij
veel vrouwen a1 belasting en om ongelijkheid te voorkomen l zal
de belastingdienst OOk de vrouwen die nag niet betalen
proberen te pakken.
- Er wordt grote druk uitgeoefend ep gemeenten waar het nu nog
relatief rustiq is (Amsterdam). Uit angst dat veel hoeren hun
werkterrein zullen verle9gen, zal de belastingdienst daar zo
snal
mogelijk
met
maatregelen
komen
om
het
Minder
aantrekkelijk te maken om te verhuizen.

Er blijven natuurlijk altijd mogelijkheden bestaan om zwart te
war-ken, maar ais je denkt dat je risico leapt am gepakt te
worden, steek dan je kop niet in het zand. Ook als de
exploitant zegt voor jOll te betalcn, en je twijfelt eraan,
probeer er dan achter te kamen hoe hat werkelijk zit. Als je
infermatie wi 1 t over de be las tingrege Is z i jn in j euw geval,
kun je altijd bellen naar de belastingdienst in jouw stad.
zonodig anoniem vragen naar de mans en die zich bezig heuden
met prostitutiebedrijven. In het algemeen zullsn ~c je maar al
te graag vertellen hoe het er veer staat.
B.T.W~

(oazetbelastinq)
In Vluqgertjes 3 heb ik verte1d hoe je zelf een kasboek kunt
bijhouden. Nu zal ik iets maer vertellen over het zelf
bijhouden van een BTW administratie.
Presti tuees verkopen diensten. In principe zi jn alle hoeren
BTW-plichtig. Je moet als je gaat werken een BTW-nummer
aanvragen bij de belastingdienst. Het duurt vaak even vQordat
je er een toegewezen krijgt, maar vanaf de dat~ van aanvraag
moet je BTW hetalen.
Je moet BTW betalen over je hele orozet (alle inlcemsten). Op
dit moment is het 17,5% over a1 je verdiensten dat je moet
afstaan aan de belastingen. Je mag het BTW-bedrag dat je a1
betaald hebt aan anderen (leveranciers), veor bijvoerbeeld
condooms, kleding etc. van dit bedrag aftrekken. Dit heet de
voorbelasting. Je mag aIleen voorbelasting (+ de BTW bi j de
kosten, ui tgavan) aftrekken van de BTW die ji j moet beta len
als je er een BTW bedrag staat op de bon. Daarom moet jo dUB
altijd BTW-bonnen vragen als je inkopen doet die met je werk
te
maken
hebben.
Zender
bon
geen
BTW
voorbelasting.
uitzondering hierop is een taxi-bon. Taxi's geven neoit BTW
bonnen. Taxi's vallen onder de 6% regaling. Je mag zelf de BTW
die je betaa1d hebt aan de taxichauffeurs uitrekenen.
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stel je hebt een stapeltje taxibonnen van totaal f 250,-. Er
is een formula om te berekenen hoeveel BTW in die f 250,- zit.
Die gaat ala voIgt:
f

250

------- x 6 t = f 14,15

(afgerond)

106

Je kosten

zijn dan f

250,- min f 14,15 (BTW)

~ f

235,85

Deze formule is altijd toepasbaar. Als je taxi.bonnen hebt voor
bijvoorbeeld
f
100, -,
dan
deel
je
100
door
106
en
vermenigvuldig
je de uitkomst met 6
(=
f
5,70).
(Een
rekenmachientje aanschaffen is dus weI handig)
Prostitutie is volgens de belastingen 'het verkopen van
dlensten' en valt onder de 17,5 regeling. Oit houdt in dat je
van a1. je inkomsten 17,5 % aan de bclastingdienst moet
afstaan. Stel je verdient f 500,-. Oit bedrag is inclusief
BTW. De formule om te berekenen hoeveel BTW je hierover moet
betalen aan de belastingdienst is:

f 500
------ X 17,5 %

=f

74,45

(afgerond)

117,5
Je verdiensten, waarover je inkomstenbelasting moet betalen
(zie vluggertjes 3), zijn dan f 500 min f 74,45 = f 425.55
Hat BTW-bedrag dat in je inkomsten zit (hier is dat dus f
74,45)
dat
is
het
bedrag
dat
je moet
betalen
aan
omzetbelastinq. De voorbelasting mag je hiervan aftrekken. In
bovenstaand voorbeeld is dat f
14,15
(betaald aan
de
taxichauffeur). Je moet dus betalen
f 74,45 - f 14,15 ~ f 60,30 aan de omzetbelasting.
Als je de omzetbelasting betaald habt, moet je over het
reetant nog inkomstenbelasting betalen (± 30%)1!
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Hoe verwerk je dit in je kasboek?
linkerkant
(=inkomstenkant)
van
je
kasboek
blijft
hetzelfde. De rechterkant (kosten) verandert weI. Je krijgt er
een kolom bij. De eerste kolom is het bedrag zonder BTH, de
tweede kolom is de B'£W. Je mag aIleen BTW rekenen als het op
de bon staat. De winkelier/leverancier heeft het dan a1 voar
je uitgerekend. (uitzondering hierop is de taxi, zie boven).

De

voorbeeld (linkerkant kasboek)
datum
2/5

INKOMSTEN +
f

100,
50,
f 200,

f

3/5

totaal

f
f
f

500,
50,

900,-

/ I
,,,
10

voorbeeld (rechterkant kasboek)
datum uitgaven
b~drag excl BTW
2/5
taxi
f 235,85
3/5

(;ondooms

f

BTW
f 14,15

51,80

f

nr.
88
8,20

89

Aan de linkerkant van jc kasboek kun je uitrekenen hoeveel BTW
je moet afdragen. De inkomsten tel je op en met de formule
(inkomsten delen door 117,5 en vermenigvuldigen met 17,5, zie
boven) ,
reken
je ui t
hoeveel B'l'W
je moet betalen.
In
bovenstaaand voorbeeld is dat (900 : 117,5) x 17,5 = f 134,-.
Je moet dUB 134,- gUlden BTW betalen.
Aan de rechterkant kun je uitrekenen hoeveel voorbelasting je
a1 betaald hebt aan anderen f en dus mag aftrekken van het
bedrag dat je moet betalen. In bovenstaand voorbeeld is dat
f 14,15 + 8,20 = f 22,35.
Je kan TIU de BTW voorbelasting aftrekken van van de BTW aan de
inkornstenziide ( f 134 - f 22,35 = f 111,65) Je moet in dit
voorbeeld dus f 111, 65 aan BTW betalen.
Zoals a1 eerder gezegd, hoef je alIas niet zelf te doen. ,Ie
kan oOk aIleen je inkomsten en uitgavp,n in je kasbock noteren
en de BTW laten berekenen door je boekhouder.

Laurence
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