
Het spaarloon valt vrij

Op 15 september 2010 wordt het spaarloon 
dat is opgebouwd in de jaren 2006 tot en 
met 2009 vrijgegeven. De minister gaat 
de wet hierop aanpassen. Dit betekent dat 
werknemers eerder over hun geblokkeerde 
spaarloon mogen beschikken als zij dat 
willen. Normaal gesproken mag spaarloon 
gedurende ten minste vier jaar niet ter  
beschikking komen van de werknemer, 
maar als het voorstel van de minister tot 
wet wordt verheven vervalt de wettelijke 
blokkeringsverplichting voor spaarloon dat  
op de bank vaststaat. Het spaarloon uit 
de periode 2006 tot en met 2009 kan dan 
onbelast worden opgenomen. De minister  
heeft dit voorstel ingediend, omdat hij 
hoopt dat werknemers het vrijgekomen 
geld zullen uitgeven en dit een impuls aan 
de economie zal geven. Eerder gaf hij nog 
aan dat het effect op de consumptie en de 
economische groei waarschijnlijk beperkt 
is, toch gaat de minister nu overstag.  

Keuze
Of het spaarloon ook echt zal worden 
gedeblokkeerd is een zaak tussen de uit
voerder van een spaarloonregeling en de 
individuele werknemer. Als een werknemer 

over het spaarloon kan beschikken, kan 
hij de vrijstelling voor box 3 die geldt in de 
inkomstenbelasting niet meer toepassen. 
Deze vrijstelling geldt namelijk alleen voor 
geblokkeerd spaarloon. Hierdoor zou het 
kunnen dat vermogensrendementsheffing 
moet worden betaald over het spaar(loon)
tegoed als het spaar(loon)tegoed bijvoor
beeld op een (internet)spaarrekening wordt 
gezet. Als partijen zich echter aan het con
tract houden en het spaarloon gewoon 
op een geblokkeerde rekening blijft staan, 
blijft de vrijstelling wel van toepassing. 

De demissionaire minister van Financiën heeft op verzoek van 

de Tweede Kamer voorgesteld dat werknemers het opgebouwde 

spaarloon binnenkort belastingvrij kunnen opnemen.  
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Maak gebruik van willekeurige afschrijving
De regeling voor willekeurige afschrijving 

is onlangs verruimd, waardoor het voor 

ondernemers gemakkelijker wordt deze regeling 

optimaal te benutten. 

Sinds begin 2009 kunt u voor investeringen die u pleegt de 
tijdelijke regeling voor willekeurige afschrijving toepassen. 
Deze regeling is een van de stimuleringsmaatregelen die 
het kabinet trof om ondernemers door de crisis te helpen. 
De regeling geldt alleen voor investeringen die zijn gedaan 
in 2009 en 2010. In de praktijk bleek er een beperking in de 
regeling te zitten. 
Stel, een ondernemer ging eind 2009 verplichtingen aan 
voor de aankoop van een bepaald bedrijfsmiddel. In 2010 
betaalt hij 60% en in 2011 de overige 40%. Begin 2011 wordt 
het bedrijfsmiddel geleverd en in gebruik genomen. Zonder 
aanpassing van de regeling, kon alleen in 2010 50% wille
keurig worden afgeschreven. In 2009 was namelijk geen 
willekeurige afschrijving mogelijk omdat het bedrijfsmiddel 
nog niet in gebruik was genomen en niet was voldaan aan 
het in dat geval geldende betalingscriterium (er was nog 
niets betaald). Ook in 2011 kan er niet willekeurig worden 
afgeschreven, omdat willekeurige afschrijving alleen kon 

plaatsvinden in het investeringsjaar (in dit voorbeeld 2009) 
en het daaropvolgende jaar (in dit voorbeeld 2010).

Vervallen voorwaarden
De demissionaire minister van Financiën heeft twee beper
kende voorwaarden laten vervallen. Het betreft de voor
waarden waarin staat dat:
1. alleen in het investeringsjaar en het onmiddellijk daarop

volgende jaar willekeurig kan worden afgeschreven, en
2. in het onmiddellijk op het investeringsjaar volgende jaar 

ten hoogste 50% willekeurig kan worden afgeschreven. 
Het gevolg is dat voortaan, voor investeringen die in 2009 
of 2010 zijn gedaan, in het investeringsjaar – net als tot nu 
toe – maximaal 50% willekeurig mag worden afgeschreven 
en het restant – anders dan tot nu toe – in één of meer van 
de volgende jaren. 

In het voorbeeld hiernaast kan de ondernemer in 2009 
nog steeds niet willekeurig afschrijven. Hij heeft immers 
in 2009 geen betalingen gedaan en het bedrijfsmiddel niet 
in gebruik genomen. In 2010 mag hij tot 60% willekeurig  
afschrijven en in 2011 maximaal de resterende 40%. Als in 
2010 en 2011 de willekeurige afschrijvingen lager zijn, mag 
ook na 2011 nog willekeurig worden afgeschreven. Hiermee 
komt de regeling beter tot zijn recht met als resultaat een 
groter liquiditeits en rentevoordeel voor ondernemers. U 
kunt voor investeringen in 2010 nog gebruik maken van de 
regeling willekeurige afschrijving, voor investeringen vanaf 
1 januari 2011 vervalt deze. Vraag uw adviseur naar de mo
gelijkheden. 

Na het vervallen van twee 
voorwaarden is willekeurig 

afschrijven nog gemakkelijker

Sinds kort is het mogelijk loonstroken per email aan uw werknemers te versturen.  
U hoeft dan geen papieren loonstrookjes meer te versturen, wat al snel tientallen euro’s 
aan portokosten kan schelen. Bovendien scheelt het u tijd en dus geld en is het milieu
vriendelijker. Voordat u kunt overgaan op de digitale verstrekking heeft u wel de instem
ming van uw werknemer(s) nodig. Vereist is ook dat u de digitale loonstrook zo verstrekt 
dat de werknemer deze kan opslaan om op een later moment nog eens te bekijken. 

Digitale loonstrook mogelijk

let op!
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Correctie voor 
privégebruik 
sluit aan bij 

herzieningsregeling

Nieuwe btw-correctiemethode  
voor privégebruik bedrijfspand 

Koopt u een pand dat u gaat gebruiken 
als woonwerkpand, dan heeft u voor  
de btw de keuze het pand volledig 
tot uw bedrijfsvermogen te rekenen. 

Als u dat doet, kunt u in het jaar van 
aankoop nog de volledige btw op 
het pand in aftrek brengen. Voor het 
privégebruik moet u btw afdragen in 
de tien volgende jaren. Hier komt 

verandering in. De minister heeft 
namelijk voorgesteld de regeling aan 
te passen, nadat een nieuwe Euro pese 
Richtlijn hem daartoe verplichtte. De 
verwachting is dat dit wetsvoorstel op 
1 januari 2011 in werking treedt.

Nieuwe btw-correctie
Wat gaat er wijzigen? Als het wetsvoor
stel wordt aangenomen zal bij aankoop 
van een pand de aftrek van voorbelas
ting in eerste instantie beperkt zijn 
tot het zakelijk gebruik. Daarna wordt 
in de tien jaar die volgen via een cor
rectiemechanisme rekening gehouden  
met schommelingen tussen het zake
lijke gebruik en privégebruik. Dit cor
rectiemechanisme zal aansluiten op 

de al bestaande herzieningsregeling, 
die betrekking heeft op veranderingen 
in het gebruik voor btwbelaste en btw
vrijgestelde zakelijke prestaties. Als 
gedurende tien jaar na aanschaf de 
verhouding in het gebruik verandert, 
wordt een tiende deel van het aan het 
jaar toerekenbare totaal bedrag aan 
vooraftrek gecorrigeerd. 

Voorbeeld 
U koopt een pand dat u volledig tot uw 
bedrijfsvermogen rekent. U gebruikt 
het pand voor 80% voor btwbelaste 
prestaties en voor 20% voor privédoel
einden. De btw in de aanschafprijs van 
het pand bedraagt c 40.000. U kunt 
dan 80% van c 40.000 = c 32.000 
op uw btwaangifte direct aftrekken. 
De resterende 20% (c 8.000) kunt u 
niet aftrekken in de btwaangifte. Stel 
dat het privégebruik in het volgende 
jaar stijgt naar 30%. De vooraftrek die 
aan dat jaar kan worden toegerekend, 
moet dan worden herzien. U moet dus 
10% van de aan dat jaar toe te reke
nen vooraftrek van c 4.000 (c 40.000/
10 jaren) herzien. De herziening voor 
privégebruik bedraagt 10% x c 4.000 = 
c 400. 

Als een pand tot het ondernemingsvermogen wordt gerekend maar 

ook in privé wordt gebruikt, moet een correctie van de btwaftrek 

plaatsvinden voor dit privégebruik. Onlangs heeft de demissionaire 

minister van Financiën een nieuwe correctiemethode voorgesteld.

Heeft u medewerkers in dienst die in Nederland wonen en (ook) in 
een andere EUlidstaat werkzaamheden verrichten? Wees u er dan 
van bewust dat sinds 1 mei 2010 nieuwe regels gelden voor grens
overschrijdende werknemers en sociale zekerheid. Het uitgangs
punt is dat de werknemer die in twee – of meer – EUlanden werkt, 
slechts in één lidstaat sociaal verzekerd is. De hoofdregel zoals die 
voorheen gold, is hetzelfde: de werknemer is in beginsel sociaal 
verzekerd in de lidstaat waar hij zijn werkzaamheden uitoefent. Een 
belangrijke uitzondering op de hoofdregel geldt voor gedetacheerde 
werknemers. Dit is aan de orde als u een werknemer die in Neder
land woont tijdelijk tewerk stelt in een andere EUlidstaat. In dat 
geval kan een werknemer tijdens een periode van 24 maanden (voor
heen 12 maanden) in Nederland sociaal verzekerd blijven. Het is 
dan van belang dat de werknemer over een E101verklaring beschikt. 
Wilt u meer weten over de nieuwe regeling, vraag uw adviseur dan 
om meer informatie. 

Nieuwe regels  
sociale zekerheid

let op!
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Ook aftrek lijfrentepremie  
bij creatie holdingstructuur

Bij omzetting van een onderneming 
(eenmanszaak, vof of maatschap) in 
een bv moet u inkomstenbelasting beta
len over de meerwaarden en de fiscale 
reserves in de onderneming. Dit kunt 
u voorkomen door de belastingfaciliteit 
van de geruisloze inbreng toe te passen. 
De bv gaat dan door met de fiscale cij
fers van de oude onderneming. Als u de 
onderneming niet geruisloos maar juist 
ruisend inbrengt, kunt u de heffing van 
inkomstenbelasting over de meerwaar

den en fiscale reserves voorkomen door 
het aankopen van een lijfrenteverzeke
ring. Per saldo komt dan de lijfrente
premie in aftrek op de meerwaarden en 
fiscale reserves. 

Dooroverdracht
Als vooraf is afgesproken dat de inge
brachte onderneming daarna zal worden  
doorverkocht aan een derde partij, gaat 
de aftrek van de stakingslijfrentepremie  
niet door. Het was tot nu toe niet duide

lijk of ook de situatie waarin de onder
neming meteen wordt overdragen van  
de holdingmaatschappij aan een 100%  
werkmaatschappij daar onder viel. In dat 
geval is sprake van een dooroverdracht 
ofwel uitzakking, die vaak gebruikt wordt 
om een holdingstructuur te creëren. On
langs maakte de Hoge Raad duidelijk 
dat deze dooroverdracht de toepassing 
van de aftrek niet verhindert. Ook als 

de overdracht aan de werkmaatschappij 
plaatsvindt tegen uitreiking van nieuwe 
aandelen en voor een deel tegen credite
ring mag de lijfrentepremie nog steeds 
worden afgetrokken. Dit is een zeer be
vredigende uitspraak voor de praktijk, 
omdat het opzetten van een holding
structuur op deze manier regelmatig 
voorkomt. Raadpleeg uw adviseur voor 
meer informatie. 

Recentelijk deed de Hoge Raad een voor de praktijk interessante 

uitspraak over de aftrek van lijfrentepremies bij inbreng 

van een maatschap in een bv. Ook in de situatie van een 

ruisende inbreng, die onmiddellijk gevolgd wordt door een 

‘dooroverdracht’ van de onderneming naar een werkmaatschappij  

kan de stakingslijfrentepremie worden afgetrokken.

Vakantiedagen verjaren straks eerder
Het is de bedoeling dat werknemers straks 

niet meer zo gemakkelijk een stuwmeer aan 

vakantiedagen kunnen opbouwen. Vakantiedagen 

zullen sneller verjaren. Ook voor een langdurig 

zieke werknemer verandert het een en ander. 

Onlangs heeft de ministerraad ingestemd met een wets
voorstel om medewerkers in de toekomst hun wettelijke 
vakantiedagen binnen anderhalf jaar te laten opnemen. Op 
dit moment gaan vakantierechten die aan het einde van het 
jaar overblijven, nog over naar het vol
gende jaar en vervallen pas na vijf jaar. 
Straks vervallen de dagen dus al na an
derhalf jaar en zal een ‘stuwmeer’ aan 
vakantiedagen minder vaak voorko
men. Werkgever(s) en medewerker(s) 
kunnen in onderling overleg besluiten 
de termijn te verlengen. Het gaat dan wel nadrukkelijk om 
het wettelijk minimumaantal vakantiedagen. Voor ieder jaar 
dat een werknemer op grond van een arbeidsovereenkomst 

werkzaam is heeft hij recht op minimaal viermaal de (over
eengekomen) arbeidsduur per week. Dit zijn wettelijke va
kantiedagen. Heeft hij een hoger recht op vakantiedagen, 
dan wordt het meerdere bovenwettelijke vakantiedagen 
genoemd. Bovenwettelijke vakantiedagen vallen buiten de 
nieuwe regeling. 

Zieke werknemers
In het wetsvoorstel is ook bepaald dat medewerkers die 
langdurig ziek zijn voortaan recht krijgen op hetzelfde aantal 
vakantiedagen als nietzieke werknemers. Op dit moment is 
dat nog niet zo. Langdurig zieke medewerkers bouwen nu 

minder vakantiedagen op, namelijk 
alleen over de laatste zes ziektemaan
den. De wijziging is noodzakelijk door 
een uitspraak van het Europese Hof 
van Justitie. De rechter vond dat onze 
huidige regeling in strijd is met het 
Europese recht. In het vervolg zal een 

langdurig zieke werknemer over zijn gehele ziekteperiode 
vakantiedagen opbouwen. Wanneer de nieuwe regels voor 
vakantiedagen ingaan is nog niet bekend. 

Meer vakantie  
voor langdurig zieke 

werknemer

Bevredigende 
uitspraak voor de 

praktijk
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Twee woningen?  
Welke is hoofdverblijf?

Heeft u twee woningen, dan geldt voor 
de fiscale eigenwoningregeling maar 
één van die twee woningen als ‘eigen 
woning’. Voor deze eigen woning geldt 
een forfaitaire bijtelling, maar daar 
staat aftrek van (hypotheek)rente en  
financieringskosten tegenover. De waar
de van de andere woning en de bijbe
horende schuld moet u aangeven in 

box 3 (sparen en beleggen). U kunt bij
voorbeeld denken aan de situatie waar
in u een woonhuis heeft en daarnaast 
een pied à terre in de directe werkom
geving bezit. Maar ook in geval van 
een vakantiewoning en een woonhuis 
is sprake van twee woningen, waarvan 
maar één het hoofdverblijf kan zijn. 

Centrale levensplaats
Onlangs stond een Nederlands echt
paar voor de rechter. Zij hadden een 
(vakantie)woning in Portugal en daar

naast een woning in Nederland. In 
de aangifte inkomstenbelasting gaf de 
man zijn woning in Portugal op als 
eigen woning in box 1 en zijn woning 
in Neder land als bezitting in box 3. Dit 
was voordelig omdat de rentelasten  
voor de Portugese woning hoger waren  
dan de rentelasten voor de Neder
landse woning. De inspecteur vond 
dat de toerekening aan de boxen pre
cies andersom moest zijn. De rechter 
benadrukte dat volgens de wet een 
eigen woning een hoofdverblijf moet 
zijn. Bovendien is het van belang dat 
dit hoofdverblijf tevens een centrale 
levensplaats moet zijn. Beide partijen 
waren het eens dat voor het echtpaar 
Nederland de centrale levensplaats 
was. Zo verbleven de man en vrouw 
tussen de zeven en acht en een halve 
maand in Nederland en de rest van het 
jaar in Portugal. De rechter vond dan 
ook niet dat de man de mogelijkheid 
had om zelf te kiezen welke woning 
hij fiscaal gezien als zijn eigen woning 
aanmerkte. Hij kon alleen de Neder
landse woning als eigen woning in box 1  
aanmerken. De Portugese woning viel 
in box 3. 

Centrale  
levensplaats  
is van belang

Bij het bezit van twee woningen, kan de vraag spelen voor welke 

woning de hypotheekrente mag worden afgetrokken en welke 

woning in box 3 valt. De rechter geeft aan dat bepalend is welke 

woning het hoofdverblijf is en waar de centrale levensplaats is.

Betalingsonmacht 
voortaan schriftelijk 
melden

let op!

tip

advies

up to date

Kunt u uw loonheffingen of omzetbe
lasting niet op tijd betalen, dan kunt u 
dit sinds 4 juli 2010 slechts schriftelijk 
melden aan de Belastingdienst. Voor
heen kon u de betalingsonmacht ook 
mondeling melden. Vanaf 4 juli staat in 
het persoonlijk domein van uw onder
neming op de internetpagina van de 
Belastingdienst een formulier waarmee 
de onderneming de betalingsonmacht 
kan melden. U bent overigens niet ver
plicht dat formulier te gebruiken, als de 
melding maar schriftelijk plaatsvindt. 
Tijdige en juiste melding van beta
lingsonmacht is van belang voor uw 
aansprakelijkheid als bestuurder voor  
belastingschulden van het bedrijf. Meldt  
u op tijd, dan moet de Belastingdienst 
onbehoorlijk bestuur aantonen, meldt 
u niet op tijd dan bent u aansprakelijk 
tenzij u kunt aantonen niet onbehoor
lijk te hebben bestuurd. 
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Geen bijtelling voor stinkende bestelauto

Voor een bestelauto die voor 

ten minste 90% geschikt is 

voor het vervoer van goederen 

hoeft geen bijtelling voor 

privégebruik plaats te vinden. 

Wanneer is dit het geval? 

Bijvoorbeeld bij een vieze, 

stinkende bestelauto. Of bij 

een grote bestelauto waar in 

het laadruim stellages zijn 

geplaatst. Twee voorbeelden 

uit de rechtspraak. 

In een zaak die kort geleden bij de 
rechter speelde, ging het om een 
schilder die rondreed in een Renault 
Kangoo bestelauto van zijn eigen bv. 
Deze bestelauto beschikte over een 
laadruimte en een bijrijdersstoel. In 
de meeste gevallen is een bijrijders
stoel een aanwijzing dat de bestelauto 
ook privé kan worden gebruikt. Wilt u 
in dat geval onder de bijtelling voor 
privégebruik uitkomen, dan moet u in 
beginsel een sluitende kilometeradmi

nistratie bijhouden. Deze schilder had 
dat niet gedaan, maar meende dat 
zijn bestelauto door het gebruik voor 
schilders en schuurwerkzaamheden 
zo vies en vooral heel stoffig was, dat 
deze alleen geschikt was voor het ver
voer van goederen. De auto stonk erg 
door het vervoer van verf en kwasten
reinigers. Bovendien was in de laad
ruimte een kunststofbak aangebracht, 

die alleen door een garagebedrijf ver
wijderd kon worden. Kortom: onge
schikt voor privégebruik. De rechter 
ging mee in deze redenering van de 
schilder en vond dat hij de forfaitaire 
bijtelling voor privégebruik terecht 
achterwege had gelaten. 

Stellages
Vorig jaar speelde een zaak bij de Hoge 
Raad waarin het ook draaide om een 
ondernemer met een bestelauto. Hij 
had een bedrijf dat in bloemen han
delde en daarvoor waren in het goede
rencompartiment van de bestelauto  

stellages voor het vervoer van bloe
men en planten bevestigd. Op grond 
hiervan, en gezien de omvang van de 
bestelauto (deze was te groot voor 
bijna alle parkeergarages), oordeelde 
de rechter dat deze (nagenoeg) uit
sluitend geschikt was voor goederen
vervoer. Ook in dit arrest maakte het 
geen verschil dat er een zitplaats voor 
een bijrijder naast de chauffeur was. 
Onder meer met deze rechtspraak 
krijgt het criterium ‘uitsluitend of na
genoeg uitsluitend geschikt voor het 
vervoer van goederen’ steeds meer 
vorm. Maar het laatste woord is hier 
waarschijnlijk nog niet over gezegd. 
De aanwezigheid van een bijrijders
stoel vormt een sterke indicatie voor 
mogelijk privégebruik, maar dat hoeft 
dus niet per se zo te zijn. 

Maakt u al gebruik van de crisismaatregel om de btwaangifte per kwartaal 
te doen? De mogelijkheid om van maand naar kwartaalaangifte te wisselen 
wordt met een jaar verlengd. U kunt dus ook in 2011 (alsnog) kiezen of u uw 
btwaangifte per kwartaal of per maand doet. Natuurlijk moet u onderaan de 
streep nog steeds hetzelfde bedrag aan btw afdragen, maar u heeft gedurende 
het kwartaal meer geld in kas en u bent minder tijd kwijt aan uw administratie. 
Wellicht iets voor u? 

Maak langer gebruik van de 
kwartaalaangifte btw

let op!

tip

advies

up to date

Bestelauto was  
te vies en stoffig
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Checklist VAR 
(bij artikel pagina 8)

• Heeft de opdrachtnemer een VAR?
• Voor welke periode geldt de VAR?
• Voor welke werkzaamheden geldt de 

VAR?
• Worden de inkomsten uit die werk

zaamheden aangemerkt als winst uit  
onderneming of als inkomsten voor  
rekening en risico van een ven noot
schap waarin de opdrachtnemer een 
aanmerkelijk belang heeft?

• Wordt een kopie van de VAR en het 
identiteitsbewijs in de administratie 
bewaard?

• Is bij twijfel de echtheid van de VAR 
gecontroleerd via 088 15 11 000? 

Woont u samen? Zorg voor 
een samenlevingscontract

Woont u samen zonder notarieel samenlevingscontract?  

Dan is het goed om te weten dat de regels voor het verkrijgen 

van een vrijstelling van erfbelasting bij samenwoners strenger 

zijn geworden. 

Als de ene partner een erfenis achter
laat, heeft de langstlevende partner 
recht op een vrijstelling van erfbelas
ting ter grootte van c 600.000. Over 
het meerdere betaalt hij of zij het lage 
tarief erfbelasting, namelijk 10% over 
c 118.000 en 20% over het meerdere. 
Het is dan wel van belang dat het gaat 
om partners voor de erfbelasting. In 
het partnerbegrip is sinds 1 januari 2010 

het een en ander gewijzigd. Zo is be
paald dat iedereen nog maar één part
ner heeft. Daarbij wordt het huwelijk 
als uitgangspunt genomen. Onder 
voorwaarden wordt een samenwoon
situatie gelijkgesteld met het huwe
lijk, maar dan is er wel een notarieel 
verleend samenlevingscontract met 
een wederzijds zorgbeding nodig. Bo
vendien moeten de samenwoners ten 
minste zes maanden staan inschreven  
op hetzelfde adres bij de Gemeente
lijke Basisadministratie (GBA). Is er 

geen samenlevingscontract? Dan zijn 
samenwoners pas elkaars partner na
dat zij vijf jaar samenwonen. Let wel 
op dat het gaat om kalenderjaren en 
dat inschrijving in het GBA ook hierbij  
een belangrijke voorwaarde is. 

Overgangsregeling
Voldoet u (nog) niet aan de voor
waarden, dan kunt u wellicht gebruik 
maken van de overgangstermijn van 
twee jaar om de zaken in orde te 
maken. Tot 1 januari 2012 geldt een 
overgangsregeling waarin samenwo
ners nog voor een samenlevingscon
tract kunnen zorgen. Overlijdt een 
samenwoner voor 2012, dan hoeft hij 
of zij niet te voldoen aan de eis van 
het samenlevingscontract, om toch 
partner te kunnen zijn. Als beide part
ners dan maar wel zes maanden bij 
het GBA stonden ingeschreven op 
hetzelfde adres. Zorgen de samen
woners voor 2012 toch nog voor een 
samenlevingscontract, dan hoeven zij 
bij overlijden niet te voldoen aan de 
eis dat zij zes maanden in het GBA 
zijn ingeschreven. Na 1 januari 2012 
is er geen coulance meer. 

Tot 2012 geldt een 
overgangsregeling

Laat geen 
subsidie liggen 
Weet u van welke subsidieregelingen 
u gebruik kunt maken? Misschien zijn 
het er wel meer dan u denkt. Sinds 
kort staat een subsidiewijzer online, 
waarin u een overzicht vindt van alle 
Europese, provinciale en rijkssubsi
dies die van belang kunnen zijn voor 
ondernemers. U kunt snel zoeken in 
alle subsidies en regelingen van de 
overheid, per onderwerp of activiteit. 
Bovendien kunt u van iedere regeling 
een korte beschrijving lezen met de 
belangrijkste voorwaarden. 
U vindt de subsidiewijzer op 
www.antwoordvoorbedrijven.nl/
subsidies. 
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Fiscaal Actueel

Vraag de ZZP’er naar een VAR

Een arbeidsrelatie kan veel verschillende  
vormen hebben. Behalve een dienst
betrekking, kan de opdrachtnemer ook 
voor zichzelf werken. Bijvoorbeeld door 
winst uit onderneming te genieten, of 
omdat hij zijn werkzaamheden uitvoert 
voor rekening en risico van zijn eigen 
bv. Daarnaast kan ook nog sprake zijn 
van een resultaatgenieter. De gevolgen 
voor de loonheffingen zijn verschillend. 
Om zekerheid te krijgen over de vraag 
of u over de inkomsten van de free
lancer of ZZP’er loonheffingen moet  
inhouden en afdragen, is het raadzaam 
de opdrachtnemer te vragen naar een 
VAR. Hij kan deze verklaring aanvragen 
bij de Belastingdienst voor de werk
zaamheden die hij bij u uitvoert. 

VAR-loon en VAR-row
Uw opdrachtnemer kan u vier verschil
lende soorten verklaringen tonen. Ten 
eerste is er de VARloon. Heeft uw op
drachtnemer een dergelijke VAR, dan 
heeft u geen zekerheid over de vraag 
of u loonheffingen moet inhouden en 
afdragen. U moet dan altijd zelf nog 
toetsen of sprake is van een (fictieve) 
dienstbetrekking. Uw opdrachtnemer 
kan ook een VARrow laten zien. De Be

lastingdienst ziet de inkomsten dan als 
resultaat uit overige werkzaamheden, 
en ook deze VAR biedt geen zekerheid. 
U moet zelf toetsen of sprake is van een 
(fictieve) dienstbetrekking. 

VAR-wuo en VAR-dga
Heeft uw opdrachtnemer een VARwuo, 
dan is sprake van winst uit onderne
ming. Onder voorwaarden hebben u en 
uw opdrachtnemer de zekerheid dat u 
over de beloning geen loonheffingen 
hoeft in te houden en af te dragen. Dit 
geldt ook bij een VARdga. De inkom
sten uit werkzaamheden zijn dan voor 
rekening en risico van zijn eigen ven
nootschap. U hoeft onder voorwaarden 
geen loonheffingen in te houden en af 

te dragen. Deze laatste twee Verklaringen 
Arbeidsrelatie geven dus zekerheid aan 
u als opdrachtgever. 

Voorwaarden
De voorwaarden waaronder u zekerheid  
krijgt met een VAR zijn de volgende. De 
omschrijving van de werkzaamheden  
in de VAR moet inhoudelijk overeen
komen met de werkzaamheden die de 
opdrachtnemer voor u verricht. Boven
dien moeten de werkzaamheden binnen  
de geldigheidsduur van de VAR worden 
verricht. De verklaring is in beginsel 
maximaal één kalenderjaar geldig. Let 
er ook op dat u de identiteit van de op
drachtnemer vaststelt en een kopie van 
de VAR en van een geldig identiteits
bewijs in uw administratie bewaart.

VAR controleren
Twijfelt u of de getoonde VAR wel 
authentiek is? Soms komt het inder
daad voor dat een opdrachtnemer een 
valse VAR laat zien. Daarvoor is nu 
een oplossing. Werkgevers kunnen de 
echtheid van een VAR telefonisch con
troleren bij het Landelijk Coördinatie
punt VAR. U kunt hiervoor bellen met 
telefoonnummer 088 15 11 000. De 
Belastingdienst kijkt aan de hand van 
de combinatie van het Burgerservice
nummer (BSN) en de uitgereikte VAR 
of de getoonde VAR klopt. Hiermee 
krijgt u nog meer zekerheid. Heeft u 
vragen over de werking van de Verkla
ring Arbeidsrelatie? Vraag uw adviseur 
om meer informatie.

Als u met een freelancer of zelfstandige zonder personeel werkt, 

kan een Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) zekerheid bieden. Toont de 

opdrachtnemer u de juiste VAR, dan hoeft u geen loonbelasting/

premie volksverzekeringen, premies werknemersverzekeringen 

en inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet 

(loonheffingen) in te houden en af te dragen over zijn inkomsten.

Raadpleeg ook de checklist VAR  
op pagina 7
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