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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.
- Wij hebben de VAR's in de tussentijd niet herzien.

Beslissing.",,'

-- U voldoet aan de voorwaarden voor een automatisch verstrekte VAR. Daarom krijgt u .deze VAR.

VAR Winst uit onderneming
Net als de afgelopen drie jaar krijgt u van ons een VAR Winst uit onderneming voor de volgende
werkzaamheden (de zogenoemde VAR-werkzaamheden):
interim- en adviesdiensten op het gebied van inkoop

Deze VAR is geldig van 1 januari 2014 tot en met 31 december 2014.

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 u voor uw werkzaamheden betaalt. 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 uitvoert, 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 (VWoJ, WIA 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.
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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 www.belastingdienst.nl.

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

Als u veranderingen in uw omstandigheden niet doorgeeft, gebruikt u deze VAR misschien ten
onrechte. Bij de behandeling van uw aangifte inkomstenbelasting bekijken wij uw situatie. Dan kan
blijken dat u uw inkomsten anders moet aangeven, of dat u bepaalde kosten niet mag aftrekken.

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
BelastingdienstlNoord/Coördinatiepunt 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 infonnatie
Hebt u nog vragen? Kijk op www.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,

BelastingdienstlCoördinatiepunt Verklaring arbeidsrelatie ,
namens de inspecteur

J. Huizinga
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Toelichting
Hierbij krijgt u automatisch een Verklaring arbeidsrelatie (VAR) voor
2014. Wij sturen u deze VAR omdat u de afgelopen drie jaar een VAR
hebt aangevraagd.

Waarom automatisch verstrekken?
Om de administratieve last voor ondernemers en freelancers te
verlichten, gaan wij de VAR's automatisch verstrekken. Hierbij gelden
de volgende voorwaarden.
- 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.
- Wij hebben de VAR's in de tussentijd niet herzien.
U voldoet aan deze voorwaarden. Daarom krijgt u nu automatisch
een VAR.

Veranderingen doorgeven!
Bij het automatisch verstrekken van deze VAR gaan wij ervan uit dat
uw werkzaamheden, en de feiten en de omstandigheden waaronder
u werkt, in 2014 niet veranderen.
Verwacht u ingrijpende of structurele veranderingen in 2014? Dan
moet u dit aan ons doorgeven. Bijvoorbeeld als u andere
werkzaamheden gaat uitvoeren of als u volledig in loondienst gaat
werken. U krijgt dan een nieuwe VAR. Als dat een ander soort VAR
is, moet u uw opdrachtgever dit laten weten. Als u stopt met uw
bedrijf, geeft u dat ook door.

Hoe u veranderingen doorgeeft, leest u op www.belastingdienst.nl.
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Wat betekent de automatische verstrekking voor uw
opdrachtgevers?
Een automatisch verstrekte VAR werkt precies hetzelfde als een VAR
die u zelf hebt aangevraagd: bij een VAR-dga en een VAR-wuo krijgt
uw opdrachtgever de-zeKerheid Catllij geen loonheffingen In hoeff te
houden op de vergoeding die hij u betaalt.

Meer informatie
Hebt u nog vragen? Kijk op www.belastingdienst.nl. Of bel 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.
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