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De IB-47 aangifte 

De zogenaamde IB-47 aangifte is een reguliere belasting-aangifte, maar is relatief onbekend. Toch is 

het een belangrijke aangifte, die ook scholen regulier moeten doen, maar nog wel eens over het 

hoofd zien. In dit artikel daarom een korte uitleg van wat zo’n IB-47 aangifte eigenlijk is, en waarom 

het belangrijk is om deze aangifte te doen. 

Allereerst is de IB-47 opgaaf, zoals de aangifte formeel heet, een soort loonbelasting-aangifte. In 

deze aangifte wordt opgaaf gedaan van uitbetaalde bedragen waarover juist geen loonbelasting is 

ingehouden: het gaat om uitbetalingen aan particulieren, die niet in de reguliere loonbelasting-

aangifte zijn verantwoord. 

Je zou dus kunnen zeggen dat de IB-47 aangifte een soort omgekeerde loonbelastingaangifte is. 

De IB-47 aangifte moet worden gedaan in geval van: 

• uitbetalingen voor (incidentele) werkzaamheden of diensten; 

• aan personen niet in dienstbetrekking; 

• waarbij de werkzaamheden of diensten worden uitgevoerd door niet-ondernemers. 

Achtergrond van de aangifte is met name dat er geen betalingen worden gedaan aan particulieren 

die aan het zicht van de fiscus worden onttrokken. Een soort van ‘anti-misbruik’ regeling. 

 

Het kan bijvoorbeeld om de volgende betalingen gaan: 

• betalingen aan freelancers voor schoonmaken, feestavonden etc., 

• betalingen aan ‘assistenten’ die bijvoorbeeld helpen bij gym-lessen, 

• betalingen aan ‘vrijwilligers’ voor (tuin)onderhoud en andere klusjes, 

• betalingen aan sprekers en auteurs, 

• betalingen aan toezichthouders, bijvoorbeeld leden van de RvT, etc. 

 

De IB-47 aangifte moet tenminste éénmaal per jaar bij de belastingdienst worden ingediend. De 

aangifte over 2020 moet uiterlijk op 31 januari 2021 digitaal worden ingediend.  

Als scholen (loonbelasting-inhoudingsplichtigen) geen enkele ‘uitbetaling aan een derde’ heeft 

gedaan, is uiteraard ook geen IB-47 aan de orde, hoeft de aangifte niet te worden gedaan. 

 

Hoe zit het met betalingen aan ‘vrijwilligers’ ? Moeten deze uitbetalingen nu wel of niet in de IB-47 

aangifte aangegeven worden?  

In beginsel is het antwoord op deze vraag gewoon: ja. 

Echter, volgens de website van de belastingdienst, en het “Handboek Loonheffingen”, hoeven de 

betalingen aan ‘echte’ vrijwilligers ‘onder de vrijwilligersregeling’ toch niet te worden opgegeven. De 

belastingdienst controleert daarbij achteraf of sprake is van ‘echte’ vrijwilligers, resp. of het wel gaat 

om ‘echte’ vrijwilligersvergoedingen. U loopt dan risico dat u het toch verkeerd hebt gedaan. 

Dyade adviseert daarom (vooraf!) ook de vrijwilligersvergoedingen middels IB-47 op te geven.  

 

De IB-47-aangifte zal in 2021 overigens gewijzigd worden in een aangifte uhv ‘renseignerings-

verplichting’. De renseigneringsverplichting gaat in 2021 in (exacte datum moet nog worden 

bekendgemaakt), de eerste aangifte is dan in te dienen vanaf januari 2022. 

 

Wellicht heeft u vragen rondom de IB-47 aangifte. Onze fiscalist, Geerlof Bins, staat u graag te 

woord. Geerlof Bins is te bereiken via zijn mailadres: geerlof.bins@dyade.nl of via zijn gsm: 06-

36106264).  

 


