
schrijft voor je klanten en 
ze liggen ook niet onder ie 
bed je Idanten re tellen. Je 
kunt dus zelf opgeven 
!loeveel klanten je gehad 
hebt en wat ze je betaaId 
hebben. Zolang dar in 
overeenstemming is met ie 
kosren zal de inspectie, 
zeggen ze, niet moeilijk 
doen. 
Nadar je het formulier 
hebr ingevuld en opge
sruurd, krijg je een voor
lopige aanslag, en OlOer ie 
(meesral elk kwartaal) een 
soort voorschot betalen. 
De definitieve afrekening 
volgr na aftoop van het 
ka lenderjaar. 
Voor de omzerbelasting 
moet ie een BTW nummer 
hebben. Hiervoor moet je 
ie aanmelden bij de betas
tingdienst/inspecrje om
zetbelasri ng. 

Als ie belasting beraald 
ben je verplicht een admi
nisrrarie bij te houden van 
al je inkomsteo en kosten. 
Het is handig om hierbij de hulp in te roepen van 
eeo boekhouderl belastingadviseuc. Die kan je hel
pen met het opzencl1 van een boekhouding, her or
maken van een iaarrekening (eindafrekening vour 
de belasring) en tips gevcn over het opbouwen vall 
een pensioen of als je bijvoorbeeld je auto or dc 
zaak wilt zetten. Neem liever geen boekhouder die 
je exploitant ie aanraadr, hi]/zij heeft tach andere 
belangeD dan jij. 

RAAMPROSTITUTI E 

Ra3l1lprostituees worden door de bela~ringdjcnst
 

geziell als zelfsrandig ondcrnemer (eenmanszaak)
 
en mocren daarorn inkomstenbelasting, ol1llcrbelas

ting en premies voor de volksvcrzekeringt:n betalen.
 
Je hebr wei recht or diverse aftrckposren, zoals de
 
zelfstandigenaftrek en de sta nersa flrek. Ook mag je
 
een bedrag Opzil leggen VOOI 'de oude dag', \Vaar

over geen belasting bcraa ld hodt te worden en je
 
hebt recht op een belastingvrije som.
 
Om:cetbelasting (=lllW) moet iedereen hcralen die een
 
zclfsta ndig beroep II iroefent, dus ook raam prosti

tueeS
 
Prostitutie valr onder het hoge tarid (17,)%). Dir
 
houdt in dar ie over al ie inkomsten (ic hele OITIZCI)
 

17,5 % moet afsraan aan de belastingen. Dir is heel 
vcd, daarom is het bdan~i.i!< te wetcn dar ie aile 
IHW die ie <11 aan anderen hebt betaald van jt eigcn 
bela sting Illag afrrckken. Eij ;.) lies wat je koopt of 
huurt zit een percentage BTW (tlTW bonncn vragen 
dus). AI die percenrages moet ie bij e1bar optellen 
en kun ie aftrekken van je eigen omzerbebsnog. 
Eigenlijk hoor je als ondernemer de omzerhelasting 
(B1\\') die jii moet bcralen, door te berekencn aan je 
klanten. Dm ill ons geval i.p.l'. viiftlg r;llldcl1, /50,
+17,5°;', I\TW = f)8,l5 aanslaan. 

Op dit moment hoeven de raamcxploiranrcll nog 
geen tITW heralcn over de ramen die ze verhuren en 
is de huur die je beraalt ;);In hen excJusicf BTW (be
halve bij de buren in Utrecht). De bclastingdiensr 
wil dat veranderen en a lie raamhuur gaan belastcll. 
Als je huur indusief rnw is (hijvoorhecld bij de bo
ten in lltrecht) ben je gocdkoper uit, Want dan kun 
je veel meer reeds betaalde BT\'(i van ie omzetbelas
ring aftrekken. Helaas zullen de raamexploitantcn 
zodra ze BT'\':! moeren gaan betalen over de huur, 
deze 8TW waarschijnlijk aan ons doorberekenell en 
de huren verhogcn. Dus schicren wij er weer niers 
mee op. Uc klint jc huur n:ltllurlijk wei opvoeren 
als kosrcll biJ de inkol1lsrcnbclasring). 

~ pa"ina9
LIGHT " 


