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I Betreft

I Verklaringarbeidsrelatie
Geachteheer/mevrouw,
uw aanvraagformulier
vooreen Verklaring
arbeidsrelatie
Op 1 april2010heeftde Belastingdienst
ontvangen.Hiermeeverzoektu zekerheidover de vraaghoe de voordelendie u genietof zult gaan
genietenuit een arbeidsrelatie
voor de heffingvan inkomstenbelasting/premie
volksverzekeringen
die door u wordenomschrevenals:
wordenaangemerkt.Uw verzoekbetreftwerkzaamheden
ontw i kkel en en p rod uc ere n v an m aatwe rksoftw a re.
Hierondertreft u de door u gevraagdeverklaringaan.
Verklaring
die u op het aanvraagformulier
heeftingevuld,wordenop
Op basisvan de feitenen omstandigheden
grondvan artikel3:156Wet inkomstenbelasting
2OO1de voordelendie u genietof zultgaangenieten
aangemerktals wnsÍ uit onderneming.
uit genoemdewerkzaamheden
Let op!
De verklaringwordteenmaligverstrekt.Bewaardeze daaromzorgvuldig.
verklaring
Geldigheidsduur
is geldigvanaf19 maart2010tot en met 31 december2010.
Dezeverklaring
kunt u vanaf
Indienu na deze periodeook nog behoefteheeftaan een verklaringarbeidsrelatie
Dezeverklaringwordt
1 september2010 een verklaringaanvragenvoor het volgendekalenderjaar.
verlengd.
nietautomatisch
Gevolgenvan deze verklaring
gaat verrichten,dan kunt u
voor een opdrachtgever
Als u de hierbovenomschrevenwerkzaamheden
geen
hoeftdan
loonbelasting/premie
deze verklaringtonen.Uw opdrachtgever
uw opdrachtgever
(loonheffing)en premieswerknemersverzekeringen
in te houdenop de beloning
volksverzekeringen
Voorwaardeis wel dat uw opdrachtgever
een kopievan
die hij u betaaltvoor uw werkzaamheden.
(geen rijbewijs)in zijn administratie
deze verklaringen een kopievan een geldigidentiteitsbewijs
gevrijwaardvan het
opneemt.Gedurendede geldigheidvan dezeverklaringis uw opdrachtgever
naheftvoor deze arbeidsrelatie.
achterafloonheffingen
risicodat de Belastingdienst
niet verzekerdvoor de
Als u deze verklaringgebruikt,bent u voor dezewerkzaamheden
(WW, WIA en ZW). U kunt dan ook geen beroepdoen op een uitkering
werknemersverzekeringen
krachtenséén van deze verzekeringen.
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gebruikt,
dan moet uw
niet
gaatwerkenen u deze verklaring
Wanneeru voor een opdrachtgever
het geval is dan
Als
dat
bent.
zelÍstandigbeoordelenof u bij hem in dienstbetrekking
opdrachtgever
inhouden.
wel loonheffingen premieswerknemersverzekeringen
zal uw opdrachtgever
Bezwaar
Als u het niet eens bent met deze
Dezeverklaringis een voor bezwaarvatbarebeschikking.
beschikking,moet u binnenzes weken na de dagtekeningvan deze beschikkingeen bezwaarschrift
VAR, Postbus
Het adresis BelastingdiensíNoord/Coórdinatiepunt
sturennaar de Belastingdienst.
wordtals tijdigingediendbeschouwdals het binnende
AK Groningen.Een bezwaarschrift
41B,g7OO
tijdigingediendals het
gesteldetermijnis ontvangen.Bij verzendingper post is een bezwaarschrift
voor het eindevan de termijnter post is bezorgden niet laterdan een week na afloopvan de termijn
is ontvangen.
Wijziging omstandigheden
die u in het aanvraagformulier
Dsverklaringis afgegevenop basisvan de feitenen omstandigheden
die kunnenleidentot een andere
in dezeíeitenen omstandigheden
heeftvermeld.Wijzigingen
Het adresis Belastingdienst/Heerlen
verklaringmoet u schriftelijkmeldenaan de Belastingdienst.
B/CFD.Unit centraleinvoer,Postbus2586,6401DB Heerlen.U kunt hiervooreen nieuw
gebruiken.
aanvraagformulier
op anderewijze
De verklaringkan ook voor de toekomstherzienwordenals de Belastingdienst
zijn gewijzigd.Dezenieuweverklaring
informatiekrijgtwaaruitblijktdat de feitenen omstandigheden
zo spoedig
is ook een beschikkingwaartegenu bezwaarkunt maken.U dient uw opdrachtgevers
mogelijkte informerenover de herzieneverklaring.
kunt u bellenmet de BelastingTelefoon:
Als u nog vragenheeftover de Verklaringarbeidsrelatie
0800 - 0543.
Hoogachtend,
inatiepuntVerklaringArbeidsrelatie
BelastingdiensVNoord/coórd
de inspecteur.
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