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Betreft

Verklaring arbeidsrelatie Werkzaamheden voor rekening en
risico van uw vennootschap

Geachte heer/mevrouw,
Wij sturen iedereen die aan de volgende voorwaarden voldoet, automatisch een Verklaring
arbeidsrelatie (VAR):
U hebt de afgelopen drie jaar een VAR aangevraagd.
U hebt telkens een VAR voor hetzelfde soort werk aangevraagd.
U hebt het werk onder vergelijkbare omstandigheden uitgevoerd.
U hebt telkens eenzelfde VAR van ons gekregen
Wj hebben de VAR's in de tussentijd niet herzien.
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de voonryaarderr voor een automatisch verstrekte VAR. Daarom r(rijgt u deze vAR.

VAR Werkzaamheden voor rekening en risico van uw vennootschap (VARdga)
Net als de afgelopen drie jaar krijgt u van ons een VAR-dga voor de volgende werkzaamheden (de
zogenoemde VAR-werkzaa mheden

)

:

interim management, coaching, trainrng en advies
U verricht deze VAR-werkzaamheden voor Passenier Projectbegeleiding en Management 8.V..
Deze VAR is geldig van

1

januari 2012 foI en met 31 december 2012.

Wat betekent deze beslissing voor u?
Als u de VAR-werkzaamheden voor een opdrachtgever uitvoert, dan kunt u uw opdrachtgever deze
VAR laten zien. Uw opdrachtgever hoeft dan geen loonheffingen in te houden op de vergoeding die
hij aan uw vennootschap betaalt voor uw werkzaamheden. Uw opdrachtgever moet wel een kopie van
deze VAR en een kopie van een geldig identiteitsbewijs (geen rijbewijs) van u in zijn administratie
bewaren. Als u uw VAR-werkzaamheden binnen de looptijd van deze VAR uifuoert, loopt uw
opdrachtgever geen risico dat wij achteraf loonheffingen naheffen voor deze arbeidsrelatie.
Gebruikt u deze VAR, dan bent u voor de VAR-werkzaamheden niet verzekerd voor de
werknemersverzekeringen (VW, WA en ZW) U kunt voor deze werkzaamheden dus geen beroep
doen op een uitkering op basis van één van deze verzekeringen.
Als u voor een opdrachtgever werkt zonder deze VAR te gebruiken, dan moet uw opdrachtgever zelf
beoordelen of u bij hem in dienst bent. Bent u bij uw opdrachtgever in dienst, dan zal uw
opdrachtgever loonheffingen inhouden en afdragen.
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Let op!
Deze VAR geldt alleen voor de arbeidsrelatie tussen u en uw opdrachtgevers. Deze VAR zegt niets
over de arbeidsrelatie met uw vennootschap. Uw vennootschap moet wel loonheffingen op uw salaris
inhouden en afdragen. De vennootschap moet zelf beoordelen of u wel of niet verzekerd bent voor de
werknemersverzekeringen (zie de bijlage).

Veranderingen doorgeven
U moet ingrijpende en structurele veranderingen van uw omstandigheden die kunnen leiden tot een
andere VAR, aan ons doorgeven. Hoe u dat doet, leest u op w\n / belastingdienst.nl.

Wij kunnen de VAR ook zelf herzien als wij op een andere manier informatie krrjgen waaruit blijkt dat
de feiten of omstandigheden zijn veranderd. U moet uw opdrachtgevers zo snel mogelijk informeren
over een herziene VAR"

Let op!
Wij geven deze VAR maar één keer af. Bewaar de VAR zorgvuldig.

Als u het niet eens bent met deze beslissing
Bent u het niet eens met deze beslissing? Dan kunt u bezwaar maken. Stuur een brief naar
BelastingdiensUNoord/Coórdinatiepunt VAR, Postbus 418, 9700 AK Groningen. Vermeld altijd de
reden van uw bezwaar en het kenmerk van deze brief. Uw bezwaar moet binnen zes weken na de
datum boven aan deze brief bij ons binnen zijn.

Meer inÍormatie
Hebt u nog vragen? Kijk op rnnrvw.belastingdienst.nl. Of bel met de BelastingTelefoon: 0800 - 0543,
bereikbaar van maandag tot en met donderdag van 8.00 tot 20.00 uur en op vrijdag van 8.00 tot
17.00 uur.
Hoogachtend,
namens de inspecteur

mr. D.B. van der Werff
Belastin gdiensUNoord/Coórdin atiepunt VAR

Belastingdienst
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BÍlase
U hebt een VeÍklaring aÍberdsÍelatie (VAR) ontvangen vooÍ werkzaamheden vooí rekening en risico
van een vennootschap waarvan u aanmerkelijkbetanghoude. bent Deze VAR zegt niets oveÍ de
dÍberd5rêldrie met uw vennootschcp

Loonheffingen
Uw vennootschap moet loonheÍfingen inhouden op uw salaÍis en afdragên De hoogte van uw salans
moet gebruikelijk zrjn vooÍ de weÍkzaamheden dre u uitvoeÍ ts uw sataris tageÍ, dan kLrnnen wij uw
salans fcliefvaststellen op de hoogte die in NedeÍtand qebÍuikeliik is MeeÍ informatie hierover kunt u
kÍijgen bij uw belastingkantoor

WêrtnemeEvêrzeft ê.insen
Bent u dÍecteuÍ gÍootaandeelhoudeÍ van uw vennootschap, dan bent u nietverzekerd voor de
wêrknemeÍsverzekeringen Ofu dÍecteur grooiaandeethouder bent, hebben wij bij het afueven van
de VAR niet beooÍdeeld Alleen uw ergen belastingkantoor kan hteroveÍ oordelen

Wij behandelen u in het algemeen als directeurgÍootaandeethoudeÍ als u aan de volgende twee
voorwaaÍden voldoet:
- U bentvolgens de statuten bestuurder van de vennootschap
U hebtzoveel aandelen, dat u minstens de hetftvan de stemmen hebt in de atgemene
veÍgadenng vdn ddndeelhouders
ln alle andere situatres kunt u bijuw eigen belastingkantoor laten nagaan ofu een directeurgÍootaandeelhouder bent, bijvooÍbeeld als:
vooÍ uw ontslag een versterkte meerderherd van stemmen in de atgemene vergadeÍing van
aandeelhouders geldt
u samen met familieleden de meerdeÍheid van stemmen in de atgemene versadeÍing van
aandeelhouders hebt
u
- uw aandelen in een (peÍsoonlrlke) holding hebt ondersebracht

/-

Ook bil een veÍandeÍing van omsrandigheden, btlvooÍbeetd van de aandetenveÍhouding ofvan de
aandeelh ou deÍs dooÍ verkoop van a an delen , kunt u bij uw eigen betastin gkanio or teÍecht met de
razg óÍrr diíècteur qÍoolaáÍidéelhoudea benï
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Toelichting
krust L àLtómatisch êen Verklaring àrbeidsrelèhe (VAR) voor
2012- wil sturen u dêze VAR ómdàt u de afgelopen drie jèar een VAR
HierbU

Waarom automatisch vêrstrekken?
Om dê àdminrstraheve last voor ondeÍnêmers ên frèêlan.êrs tê
vêr|chtên, Qaèn wit dê VAR s automêtrsch verstrekken HreÍb!gêldên
de volsende vooNaardên
- U hêbt de afge opên díe laar ëên VAR aangêvrêagd
U hebt te kens êen VAR vooÍ hêtzelfde sooÍt werk aanqêvraaqd,
- U hebt het werk onder vergêhtkbare omstandrghêdên uitgêvóê.d
U hebt te kens eenzelfde VAR van ons sêkÍesen
- Wil hêbber de VAc \ rn dê rueeer(!d r €t Llerz,en.
U voldoet èan dêzê vooMaardên Dêaróm krijqt ! n! autohatrsch

Veranderingen doorgeven!
dêze VAR qaan wj ervan oitdat
uw werkzaahh€den, en de ferten en dê omstandrshêdên waàróndêr
u werkt. in 2012 niêt vêrandêrên
Verwècht u rnsnlpendè of structuíêlê vêrànderingen n 2012? Dan
noet ! dit aan ons doorqêven Bijvoorbeeld ak ! andere
wèrkzaamheden gaat uitvoe.en of als ! volledis n loondrenst qaat
wèÍken. U krDgt dan een nieuwê VAR. Als dat een ènder soort VAR
rsi moêt u uw opdrachtgêver dit laten weten Als!stoptmetuw
bednÍ, 9eêil u d.t ook dóór

Bt het automansch vêrskëkkên van

Hoe u veÍandêÍinqên dooÍqêêft, lêëst u op www bêlastlnqdienst nl

Wat betekent dê automatische vêrstrêkking voor uw
opdrachtgêvers?
à!tohatisch versÍëktè VAR wêrki prêcrês hetzelfde als eên VAR
dle u zelf hêbt aansêvraaqd: brj eên VAR-dqà ên êen VAR-wuo krijgt
uw opdrachtgevêr de zekeÍhêd dat h! sêên loonheÍin9en ln hoeft te
houden op de versoèd'ns dÈ hD u betaalt
Een

Meêr informatie

Hebt u hoq vÍègen? KDk op www bêlastingdrênst n Of bel de
BelastingTelefoohr 0300 0543, bêrêrkbaar van haandag tot en
mêt donderdaq van 8 0O tot 20.00 uur en op vrljdas van 3 00 tot

