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Verklaring arbe¡dsrelat¡e wordt beschikking
geen loonheffingen
Vele zelfstandigen en d¡recteur{rootaandeelhouders hebben er in de prakt¡¡k mee te maken: de

Verklaring arbe¡dsrelatie (bij het grote publiek beter bekend onder de naam VAR-verklaring). Een

opdrachtgever hoeft over een vergoed¡ng aan een opdrachtìemer met een VAR-verklaring winst uit

onderneming en VAR-verklaring DGA geen loonheffingen in te houden. De opdrachtnemer moet de

verschuldigde belasting zelf afdragen.

Hoe zit het ook alweer met de VAR-verklaring?

Opdrachtgevers vereisen doorgaans een VAR-verklaring van zelßtandigen die ze inhuren. Ook van

DGA'S kan een VAR-verklar¡ng worden gevraagd De zelfstandige/DGA dient zelf bij de

Belastingdienst een verzoek in voor afgifte van een VAR-verklaring. Aan de hand van de ingevulde

gegevens geeft de Belastingdienst vervolgens een VAR-verklaring af voor één van de volgende

categorieën: loon uit dienstbetrekking, w¡nst uit onderneming, resultaat uit overige werkzaamheid en

inkomsten u¡t werkzaamheden voor rekening en risico van de vennootschap.

Vooreen opdrachtgevergeeftde VAR-verklaring zekerheid ofdaterwel ofgeen loonhefüng moet

worden ingehouden over de vergoeding aan de opdrachhemer.

Aan de andere kant biedt de VAR-verklaring voor de opdrachlnemer'zekerheid' in welke categor¡e

de inkomsten vallen. De Belastingdienst geeft op basis van de ¡ngevulde gegevens weliswaar een

verklaring voor een bepaalde categorie al maar toetst achteraf pas bij de aangifle

inkomstenbelasting of de workzaamheden van de opdrachtnemer ook daadwerkelijk in die categorie

vallen.

De Verklaring arbeidsrelatie komt te vervallen

Het kab¡net w¡l met het afschaffen van de VAR-verklaring een einde maken aan de schi.jnzekerheid

die deze verklaring volgens haar zou bieden.

De VAR-verklaring zou vanaf 1 januari 201 5 worden opgevolgd door de Beschikk¡ng Geen

Loonheffingen. De ¡nvoering van de BGL is echler defnitief komen te vervallen. ln plaats daarvan zal

de Belastingdienst met (voorbeeld-) overeenkomsten gaan werken. De VAR-verklaring voor 201 4 (en

2015)zal haargeldigheid in añ/vachting van de invoering van de nieuwe systematiek behouden.

De nieuwe systematiek zal een andere werkwüze ten opzichte van de VAR-verklaring kennen. Een

VAR-verklaring werd afgegeven op basis van een vragenlijstd¡e een opdrachtnemer ¡nvulde. De

nieuwe systemat¡ek is gebaseerd op een overeenkomst die de opdrachtgever en de opdrachlnemer

met elkaar aangaan Dit heeft tot gevolg dat de verantwoordel¡jkheid onder de nieuwe systemaliek

deels naar de opdrachtgever verschu¡ft.
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De Belastingdienst geefr op basis van de voorgelegde overeenkomst een beschikking af. Deze

beschikking kan mogelijk een geldigheid hebben voor meerdere jaren. Zolang de werkzaamheden

binnen de overeenkomst plaatsvinden, biedt de beschikking zekerheid over de inhouding van

loonhefingen. Als er achteraf toch zou blijken dal er sprake was van een d¡enslbetrekking, kan de

opdtachtgever alsnog aangeslagen worden voor de niet ingehouden loonheffingen. Het oordeel van

de Belast¡ngdienst heeft alleen betrekking op het wel of n¡et inhouden van loonheffng. De

beschikk¡ng geeft geen zekerheid ofde opdrachtnemer wel of niet zelfstandig ondernemer is.

Overigens hoeven de opdrachtgever on de opdrachtnemer niet lot het mom€nt van invoering van de

nieuwe systematiek te wachten met het voorleggen van een overeenkomst aan de Belastingdienst.

Op dit moment kunnen er al overeenkomsten aan de Belastingdienst worden voorgelegd. De

Belastingdienst heeft aangegeven dat ze de voorgelegde overeenkomsten binnen zes weken zal

beoordelen.
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