6.3. BTW en andere heffingen
Nevenactiviteiten en sponsorgelden

Een
hengelsportvereniging
die
geen
winstoogmerk heeft is in principe vrijgesteld van BTW. Er zijn wel grenzen aan de
opbrengsten. Boven een bepaald bedrag
moeten wel afdrachten plaatsvinden.

Er
zijn
verenigingen
die
naast
hun
hoofdactiviteit nevenactiviteiten hebben. De
fiscus noemt dit fondswervende activiteiten,
onderverdeeld
in
twee
categorieën.
Voor de fiscus zijn dit allemaal leveringen van
diensten of goederen waar in principe BTW over
betaald zou moeten worden.

Een hengelsportvereniging biedt haar leden
diensten. Dit zijn activiteiten die rechtstreeks
voortvloeien uit de doelstelling van de
vereniging: het bevorderen van de hengelsport
en het gelegenheid geven tot sportvissen aan de
leden. Sportverenigingen worden bij de
belastingdienst
gelijkgesteld
aan
een
zogenaamde
SBBI
(een
sociaal
belang
behartigende instelling).

De nevenactiviteiten (levering van diensten) zijn
vrijgesteld van BTW wanneer het bedrag van
hiervan niet hoger is dan €50.000 per jaar.
Sponsorgelden zijn bij dit bedrag inbegrepen
evenals inkomsten van de toegangsgelden bij
een wedstrijd en het verstrekken van
ledenbladen.

De voorwaarde is wel dat er geen winst wordt
beoogd. Als er exploitatieoverschotten zijn, en
deze worden gebruikt voor de hoofdactiviteiten
van de vereniging, is er volgens de
belastingdienst geen sprake van winst beogen
en hoeft er geen BTW over te worden betaald.
De winst die een vereniging maakt moet worden
gebruikt voor het doel dat zij nastreven en niet
worden besteed aan oprichters, bestuurders of
leden.

Een vereniging mag tot een bedrag van €68.067
bijkomende (fondswervende) goederen leveren,
zonder dat hiervoor BTW afgedragen hoeft te
worden. Hieronder vallen onder meer de
kantineverkopen en het verstrekken van
bijvoorbeeld aas.
De bedragen gelden apart per categorie
(diensten of leveringen), maar bij overschrijding
van een van de bedragen, moet over het hele
bedrag in die categorie BTW worden afgedragen.

Contributie
Over de contributie hoeft de sportclub geen BTW
te betalen. Voor alle uitgaven die de vereniging
doet voor de hoofdactiviteiten waarover geen
BTW wordt afgedragen, geldt dat er geen recht
op teruggaaf is van BTW die leveranciers de
vereniging in rekening hebben gebracht.

Opbrengsten zonder BTW-heffing
Onderstaande opbrengsten tellen niet mee voor
de bovengenoemde vrijstellingsnormen, deze
zijn vrijgesteld van BTW:



opbrengsten van toto- en lottoactiviteiten;




verkoop van loten (b.v. grote clubactie);
giften.

Sponsorbijdragen kunnen in geld zijn, maar ook
in natura. Voorbeelden hiervan zijn:
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Als tegenprestatie (dienst) geeft de vereniging
bijvoorbeeld:




Of de vereniging over andere subsidies BTW
moet afdragen, hangt af van feiten en
omstandigheden. Het beste is om daarvoor
contact op te nemen met de belastingdienst:
0800-0543 of kijk op de website van de
belastingdienst. Daar is een tabel te vinden met
namen
en
contactgegevens
van
contactpersonen
voor
sportgerelateerde
belastingvragen. Google: contactpersonen voor
sportgerelateerde belastingvragen.

ruimte op reclameborden;
vermelding van de sponsor op kleding of
vlaggen/banieren.

Clubbladen
Er geldt geen belastingheffing voor het
verstrekken van bladen aan de leden (of andere
aangeslotenen) om hen te informeren over de
activiteiten
van
de
vereniging.
De
advertentieopbrengsten uit het clubblad, tellen
wel mee bij de vaststelling of de vereniging de
grensbedragen overschrijdt.

Giften
Een gift is een bijdrage waartegenover geen
(rechtstreekse) tegenprestatie staat. Er hoeft
dan ook geen BTW over worden betaald en de
bedragen
tellen
niet
mee
voor
de
vrijstellingsgrens.

Subsidies

Hengelsportverenigingen die aangesloten zijn
bij Sportvisserij Nederland vallen onder de
regeling ‘Schenkingen aan sportverenigingen’
die sinds 1 januari 2009 van kracht is.
Sportvisserij Nederland is een landelijke
sportorganisatie,
amateurverenigingen
die
daarbij aangesloten zijn, hoeven volgens deze
regeling (‘Schenk– en erfbelasting’) geen
schenkingsrecht te betalen.

Het onderhoud van een water of een
accommodatie wordt vaak overgelaten aan de
hengelsportvereniging. De gemeente kan
hiervoor
een
subsidie
geven
als
tegemoetkoming in de kosten van het
onderhoud.
Voor
deze
zogenaamde
onderhoudssubsidies hoeft de vereniging geen
BTW af te dragen.

Vrijstellingsdrempels BTW en andere fiscale afdrachten
(onder voorbehoud van wettelijke wijzigingen d.d. januari 2014) De kantineregeling is vervallen per 1
januari 2014. De kantine-omzet valt vanaf die datum onder fondsverwenvende leveringen.



BTW-vrijstellingsdrempel voor sportverenigingen voor fondswervende levering (van goederen):
€68.067 (kantineopbrengsten, verstrekken van middelen als aas enz)



BTW-vrijstellingsdrempel voor sportverenigingen voor fondswervende levering (van diensten):
€50.000 (o.a. sponsorgelden, entree-opbrengsten)



drempel voor vrijstelling van inkomstenbelasting voor onkostenvergoeding volgens de wettelijke
regeling aan vrijwilligers: €180 per maand en maximaal €1.800 op jaarbasis



van een marktconforme beloning is geen sprake als een vrijwilliger van 21 jaar of ouder niet meer
dan €5,00 per uur ontvangt en een jongere vrijwilliger niet meer dan €2,75 per uur



geen BTW op kansspelen, vrijstelling kansspelbelasting: voor prijzen tot €454



maximale verzuimboete voor het niet tijdig doen van een belastingaangifte: €4.920
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