VERGOEDINGEN
Het bedrag dat vermeld staat bij een oproep/opdracht is een bruto bedrag. Als je via ons een
betaalde opdracht uitvoert krijg je de vergoeding meestal per bank uitbetaald, soms cash na
afloop van de draaidag. Betaling geschiedt pas als wij van de opdrachtgever het geld hebben
ontvangen, doorgaans duurt dat 2 à 3 maanden.
Dit kan variëren van een kleine figuratievergoeding tot een groot bedrag voor een rol in een
commercial. Je bent NIET in loondienst dus dien je zelf te zorgen voor het afdragen van
belasting/premies.
Kleine bedragen zullen geregistreerd worden via quitclaim of IB 47- formulier.
Indien het grotere vergoedingen betreft, dan zijn er twee mogelijkheden:
Je bent volgens de belastingdienst ZZP’r, dan dien je akkoord te gaan met een
MODELOVEREENKOMST voor acteurs. Dan kan je een factuur sturen.
Deze bedragen zijn bruto inkomsten.
Je bent geen ZZP’r - dan dien je je te laten verlonen via een Payrolbedrijf.
Act4you werkt samen met Tentoo.nl maar als je zelf al bent aangesloten bij een andere
Payrolbedrijf kan dat ook.
De ontvangen bedragen zijn dan al verloond en kunnen als zodanig aan de belastingdienst
opgegeven worden.
Let op bij twijfel of je voldoet aan de eisen van ZZP’r ook verloning. Heb je een baan en is
figureren, acteren bijverdienste dan mag je niet zelf een factuur sturen. Pas als je voldoende
verschillende opdrachtgevers hebt en aan het minimum aantal uren als zelfstandige voldoet
word je beschouwd als zelfstandige.
Wij hebben de verplichting om alle uitbetalingen te melden bij de belastingdienst en daartoe
hebben wij je BSN (sofinummer) nummer nodig. Voor ZZP’rs btw-nummer. Je dient je bij een
opdracht te kunnen legitimeren met ID of paspoort.
Als men een kopie wenst zorg dan dat daarop een markering staat dat het voor derden bedoeld
is om fraude te voorkomen. Hiervoor kan je een speciale app gebruiken van de rijksoverheid.
Tenzij apart vermeld zijn vergoedingen altijd inclusief reiskosten!
Voor mensen met een uitkering raden wij aan eerst contact op te nemen met de
uitkeringsinstantie alvorens je gaat figureren.

