
Laag btw-tarief voor Zumba en streetdance

Rechtbank Haarlem buigt zich over de vraag of danslessen onder het lage btw-tarief vallen en komt tot de
conclusie dat Zumba en streetdance vergelijkbaar zijn met sportbeoefening. Op deze danslessen is het lage
btw-tarief van toepassing. Dat geldt echter niet voor de overige danslessen, want dansen is geen vorm van
actieve sportbeoefening.

Het geven van gelegenheid tot sportbeoefening en baden is opgenomen in Tabel I bij de Wet op de
omzetbelasting 1968. Posten opgenomen in deze tabel vallen onder het lage btw-tarief van 6%.

Danslessen

Een dansschool biedt de volgende cursussen aan: Alleengaanden, Stijldansen Jeugd, Stijldansen Paren,
Streetdance (MINI KIDS SWING (t/m groep 3), KIDS SWING (groep 4-6), Streetdance Junior (groep 7-8),
Streetdance Teens, Streetdance Young Adults (vanaf 16 jaar), Streetdance Young Adults (vanaf 30 jaar);
Zumba Fitness. De vraag is of alle danslessen onder het lage btw-tarief vallen en of de dansschool in dat
geval terecht de voorbelasting op de verbouwingskosten van een nieuw pand geheel in aftrek heeft
gebracht.

Zumba en streetdance

Gerelateerd nieuws

Laag btw-tarief voor postzegelalbum
Hoog btw-tarief voor hardlooptrainingen op openbare weg
De Jager verduidelijkt begrip 'schoonmaken binnen woningen'

De rechtbank volgt het standpunt van de Belastingdienst dat Zumba en streetdance vergelijkbaar zijn met
sportbeoefening en daardoor vallen onder het lage btw-tarief. De overige danslessen vallen in beginsel niet
onder het lage btw-tarief omdat dansen geen vorm van actieve sportbeoefening is, aldus de rechtbank.
Hierbij neemt de rechtbank in aanmerking dat bij het afdansen, anders dan bij sportwedstrijden, geen
sprake is van competitie tussen de paren. Voor de danslessen die voor dit afdansen opleiden, is dus geen
sprake van lessen op het gebied van sportbeoefening.

Danswedstrijden

Op basis van beleid van de staatssecretaris vallen wel onder het lage btw-tarief de lessen voor
danswedstrijden waarvan de dansschool kan aantonen dat zij zijn gegeven aan actieve wedstrijddansers die
deelnemen aan wedstrijden. Het is aan de dansschool om de omvang van deze lessen te bewijzen.

Danslessen voor de jeugd

Verder constateert de rechtbank dat de dansschool diverse danscursussen speciaal voor de jeugd aanbiedt.
Deze danslessen zijn vrijgesteld van btw. Dat betekent dat de dansschool niet alle btw op de
verbouwingskosten van het nieuwe pand in aftrek had mogen brengen. Op verzoek van partijen wijst de
rechtbank de zaak terug naar de inspecteur om opnieuw uitspraak te doen.
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