PROOSEX
De "baas" betaalt mjl belasting.
MaClr .... met Prosex is het toch leuker en gemakkelijker.
Joke en Marijke zijn vriendinnen en ze werken alletwee in de prostitutie. Joke is een
zelfbewuste jonge vrouw die al haar zaakjes zeit regelt. Joke werkt 3 avonden in een
club en verdient gemiddeld f 750,- per week. Zij geeft haar verdiensten niet op aan de
belasting. Zij IS oak niet van plan om dat binnenkort te gaan doen. Haar club draagt
over haar verdiensten sinds 1 maart dit jaar wei de omzetbelasting af. Joke werkt 40
weken per jaar en verdient dus netto f 30.000,-. De verdeling in de club is fifty/fifty.
Haar bruto inkomsten bedragen dus f 60.000,-.
Marijke is mogelijk nog zelfbewuster. Zij is zeker professioneler over haar Yak. Natuurlijk
is Marijke aangesloten bij Prosex. Prosex zorgt dat Marijke anoniem in de branche kan
werken. Prosex zorgt dat zij haar boekhouding op orde heett en tijdig haar
belastingaangifte doet Marijke verdient eveneens gemiddeld f 750,- per week en in
totaal f 30.000 neUo per jaar. Oak haar bruto inkomsten bedragen net als bij Joke
f 60.000, - per jaar. Uiteraard moet Marijke de belasting en de kosten van de accountant
en van Prosex betalen. Joke lijkt dus slimmer te zijn want ze houdt meer over. Maar is
dat nou echt zo?
Zo gaat dat voorlopig in de praktijk met de omzetbelasting. De relaxbedrijven die namens
jou de omzetbelasting betalen zijn verplicht om jouw personalia aan de belastingdienst
op te geven! Je bent dus nlet anoniem werkzaam. Je kunt dus niet zwart werken. Oat
betekent dat je volgend jaar met een aanslag van de belasting geconfronteerd wordt.
De kans dat die aanslag niet al te laag zal zijn, is redelijk groat. Er wordt tevens op je
sofi~nummer gecontroleerd of je oak nog een uitkering genoot. De sociale diensten
zullen vervolgens hun uitkeringen terug kunnen gaan vorderen. ledere witwerkende
prostituee is (wordt) zelfstandig ondernemer. Oat heeft tot gevolg dat zij al haar
beroepskosten in mindering op haar belastbaar inkomen mag brengen.
Het plaatje voor Marijke wordt dan onmiddellijk duidelljk.
Marijke verdiende
f60.000,-.
Haar beroepskosten waren als voigt:
de helft van haar verdiensten betaalde zij aan haar club f 30.000
kleding, reiskosten ed. F. 500 per maand, dus per jaar
f 6.000
kosten van Prosex
f 1.020
f 1.020
kosten van de administratie
totaal aan kosten
f 38.040
f 21.960.
Dan resteert een winst van
-----
-----
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De winst wordt verminderd met een paar fiscale vrijstellingen (onder andere de
zelfstandigenaftrek, de tariefgroepindeling). Deze bedragen ongeveer f 17.000. Er
resteert dan een belastbaar inkomen van ongeveer f 4.000,- waarover
inkomstenbelasting moet worden betaald. Die belasting zal ongeveer f. 1.500,- zijn. En
als het een beetje meezit krijgt ze krachtens de 'kleine ondernemers regeling' nog een
deel van de omzetbelasting terug ook. Marijke is dus 'kwijr: haar kosten voor Prosex
(f 1.020,-), de administratie (f 1.020,-) en de inkomstenbelasting (f 1.500,-), derhalve in
totaal f. 3.540,-. Marijke houdt dus engeveer f 26.500 netto over!
Hoe gaat het met onze 'slimme' Joke? Joke heeft zich niet als ondernemer aangemeld
en loopt dus het risico dat de belastingdienst haar sen ambtshalve aanslag oplegt. De
belastingdienst zal deze voorzichtigheidshalve eerder te hoog dan te laag opleggen.
Stel nu dat de belastingdienst haar belastbaar inkomen ambtshalve eveneens op
f60.000 stelt. Om dit inkomen te kunnen verlagen moet Joke haarwerkelijke aftrekposten
bewijzen en dat zal in de praktijk van zwart werken niet gemakkelijk zijn. Haar fiscale
vrijstellingen zullen waarschijnlijk het eerder genoemde bedrag van Marijke niet halen.
Haar belastbaar inkomen kemt dan ongeveer uit op f 50.000,-.
Hierover zal zij minimaal f 20.000,- aan inkomstenbelasting moeten betalen! Daarnaast
heeft de belastingdienst het recht een boete op te leggen, welke zal varieren van 25%
tot 100%. Joke is dus 'kwijt': kosten voor Prosex (nihil), de administratie (nihil) en de
inkomstenbelasting (f 20.000,-), derhalve in totaal minimaal f 20.000,-.
Joke houdt dus in het gunstigste geval maximaal f 10.000,- netto over! Volgendjaar als
de aanslag in de bus komt zijn de verdiende f 30.000,- natuurlijk allang op. Joke heeft
dan een behoorlijk probleem. En waar haalt zij het geld vandaan om haar schulden te
voldoen? Juist ..... \ Door nu zogenaamd anoniem en zwart te werken is Joke dus veel
duurder uit.
En hoe staat het nu met jou?
Ben jij net zo zelfbewust als Joke? Denk jij ook dat de belastingdienst jou niet kent?
Bespaar je ook graag op je kosten? Kan eventueel een slim neefje vvel een boekhouding
voor je bijhouden? Of heb jij gewoon altijd geluk? Prosex geeft aan aile'Jokes' een
goede tip. Noteer heel nauwkeurig wat je dit jaar verdlent!
Of ben jij net zo professioneel als Marijke?
Prosex maakt dan graag kennis met je! Ook Prosex werkt graag met professionals.
Uiteraard geniet je dan van aile mogeltjkheden die er nu al zijn en die er binnenkort nog
bijkomen. Prosex is natuurlijk niet voer niets door professionals uit de branche opgericht.
En zeg nou eens eerlijk.... voer die paar centen hoef je het natuurlijk niet te laten. Die
verdien je onmiddellijk weer terug. Prosex geeft aan aile anderen een gouden tip. Sluit
je aan bij Prosex!
.
Voor inlichtingen en aanmelding kun je tijdens kantooruren bellen met:
Prosex: 020 - 6207309.
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