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Nieuwe regels van de Belastingdienst voor zzp’ers

W

erk aan de winkel. Zzp’ers moeten onder de

Wat moet u doen?

nieuwe wet DBA volgens een door de fiscus

De Wet DBA introduceert nieuwe regels waardoor het mogelijk

goedgekeurde overeenkomst werken.

is om een (model)overeenkomst tussen een opdrachtgever en

De verklaring arbeidsrelatie (VAR) is per 1 mei 2016 verleden

een zzp’er, voorafgaand aan de opdracht, aan de Belastingdienst

tijd. Op 2 februari 2016 is de Eerste Kamer akkoord gegaan met

voor te leggen. De Belastingdienst beoordeelt dan op basis van

het wetsvoorstel ‘Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties’

de gemaakte afspraken in de (model)overeenkomst of er sprake

(Wet DBA). Staatssecretaris van financiën Eric Wiebes wilde de

is van een (fictieve) dienstbetrekking. Op deze wijze kunnen

VAR al langere tijd afschaffen maar stuitte daarbij herhaaldelijk

partijen vooraf zekerheid krijgen omtrent de kwalificatie

op verzet. Naar aanleiding van dit verzet heeft hij een reeks

van hun arbeidsrelatie. Op de site van de Belastingdienst

aanpassingen doorgevoerd. Deze hebben ertoe geleid dat de

zijn modelovereenkomsten gepubliceerd. De gepubliceerde

Wet DBA per 1 mei 2016 in werking is getreden. De VAR wordt

modelovereenkomsten zijn nu nog niet volledig van toepassing

vervangen door modelovereenkomsten. Tot 1 mei 2017 geldt een

op alle situaties maar de Belastingdienst heeft toegezegd dat de

overgangsperiode waarin de Belastingdienst ‘terughoudend zal

lijst binnenkort wordt uitgebreid.

zijn bij handhaving van de nieuwe regels en ondersteuning zal

Het is van belang om volgens de bepalingen in de (model)

bieden bij de invoering van de nieuwe werkwijze’.

overeenkomst te blijven werken. Als van de omschreven

De VAR gaf een opdrachtgever voor een jaar de zekerheid dat

en goedgekeurde werkwijze wordt afgeweken, kan de

de fiscale en arbeidsrechtelijke relatie tussen opdrachtgever en

Belastingdienst op een later moment en met terugwerkende

opdrachtnemer niet werd aangemerkt als een dienstbetrekking.

kracht alsnog besluiten dat er toch sprake is van een

Dit was van belang omdat de opdrachtgever achteraf niet

dienstbetrekking, met alle fiscale gevolgen. De nieuwe wet biedt

geconfronteerd wilde worden met het feit dat de arbeidsrelatie

u als opdrachtgever, in tegenstelling tot de VAR, geen zekerheid

toch werd aangemerkt als een dienstbetrekking. De opdracht-

meer.

gever wilde niet dat hij met terugwerkende kracht loon-

Als u wilt voorkomen dat u een naheffing ontvangt van de

heffingen, sociale lasten en wellicht boetes moest betalen.

Belastingdienst is het raadzaam om zo spoedig mogelijk de

De fiscale vrijwaring die opdrachtgevers hebben met de

overeenkomsten die u gesloten heeft met zzp’ers door uw

VAR is per 1 mei 2016 vervallen. Bovendien wordt de

adviseur te laten (her)beoordelen en/of voor te leggen aan

verantwoordelijkheid meer bij de opdrachtgever gelegd. Zo

de Belastingdienst. Zo heeft u meer zekerheid omtrent de

kan de Belastingdienst een naheffingsaanslag loonheffingen

kwalificatie van uw arbeidsrelatie met uw zzp’er(s) en komt u

en premies werknemersverzekeringen plus boete opleggen

niet voor vervelende financiële verrassingen te staan. ‹

aan de opdrachtgever indien blijkt dat de zzp’er feitelijk de
werkzaamheden niet als een zelfstandige, maar in (fictieve)
dienstbetrekking heeft verricht.
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