Checklist: oh, ik heb een opdracht NU.
Sylvia Witteman schreef in de Volkskrant van 2-10-09:
‘Als je in loondienst werkt, wordt je maandelijks een vast
bedrag afgenomen, waarvan je aan het eind van het jaar
weer een deel terugkrijgt. Maar voor mij, als freelancer,
geldt het omgekeerde: ik mag alles eerst zelf houden,
maar aan het eind van het jaar komt de Belastingsdienst
een bedrag met vier nullen van mij terugvragen. Nu ben
ik niet helemáál achterlijk, en dus spaar ik het hele jaar
voor die vier nullen, op een aparte rekening’.

Hoe ga ik het juist regelen?

Er zijn twee mogelijkheden om het verrichten van zelfstandige activiteiten netjes te organiseren
Wanneer
Je veel meer opdrachten dan alleen deze eerste
wilt halen en je je als ondernemer wilt profileren
dan
Inschrijven bij de Kamer van Koophandel.
Kvk.nl (maar eerst je domeinnaam registreren)
•
•

•
•
•
•
•

•

Wat?
Je kunt een bedrijfsnaam opgeven en
formuleert je activiteiten
Je geeft je verwachte omzet en nettowinst
op en verklaart daarmee, dat je zelf zorg
draagt voor een juiste afdracht van
Algemene premies en inkomstenbelasting
Je krijgt meteen een BTW nummer
Dit alles kun je op je briefpapier zetten
Je houdt een administratie bij en kunt
bedrijfskosten aftrekken
Neem een aparte bankrekening.
Voordelen
Je kunt wellicht gebruik maken van extra
aftrekposten, als je voldoende
‘ondernemersrisico’ neemt. (Zie hiervoor ook
ons pdf file 6 criteria belastingdienst)
Je blijft op de hoogte van het
activiteitenprogramma van de KvK.

Wanneer
Je een beperkt aantal opdrachten wilt doen, naast
loondienst of een (pensioen)uitkering
dan
Een Var verklaring aanvragen bij
www.Belastingdienst.nl
Wat?
•

•

•

•

•

Je formuleert je activiteiten, waarvoor je
deze Var verklaring aanvraagt. Het zijn
‘nevenverdiensten uit arbeid’ in de
volksmond freelance activiteiten genoemd
Je opdrachtgever kan om zo’n verklaring
arbeidsrelatie vragen, waarmee je hem/haar
vrijwaart om werknemers-premies voor je in
te moeten houden
Je verklaart hiermee zelf zorg te dragen voor
een juiste afdracht van Algemene premies en
inkomstenbelasting. Je kunt BTW (moeten)
rekenen.
Voordelen
Je krijgt vooraf zekerheid of je inkomen uit
een arbeidsrelatie wordt gezien als
belastbare winst uit onderneming, belastbaar
loon of belastbaar resultaat uit overige
werkzaamheden
Overleg met werkgever, UWV of pensioenfonds over na- en voordelen en verrekening.

Welke vorm je ook kiest
•
•
•

De belastingdienst rekent af op basis van wat je werkelijk hebt omgezet/verdiend
Dat blijkt uit je bonnen, facturen, afschriften en (uren en kilometer-) administratie
Reserveer je verwacht af te dragen belastingen en premies. Reken op: minstens 30%
(Zie hiervoor ook onze Excel belastingberekenaar)
Houd je eigenlijk niet van zelfstandige activiteiten en reserveren?

Denk dan aan een:
• Pay-roll constructie
• Een overeenkomst met een uitzendbureau/ detacheringsbuerau, of
• Een opting-in regeling met je opdrachtgever, die de Algemene premies en
inkomstenbelasting alvast voor je inhoudt.
We wensen je dat je veel nullen belasting mag betalen, dan heb je het verdiend!
Doorpakkers kunnen niet aansprakelijk worden gesteld, want Belastingdienst, (Pensioen)fondsen en UWV voeren regelgeving uit.

