Check de VAR telefonisch bij de Belastingdienst
28 juni 2010
De verklaring arbeidsrelatie (VAR) is een belangrijk document in de fiscale praktijk. De
VAR geeft duidelijkheid over de fiscale positie van een freelancer of van een ZZP-er. Die
kan met de juiste VAR in handen zijn opdrachtgever vrijwaren voor een naheffing van
loonbelasting en premies. Dat maakt zo’n VAR tot een begeerd bezit, zozeer zelfs dat
valselijk opgemaakte VAR’s opduiken als de Belastingdienst weigert om zo’n verklaring af
te geven omdat niet aan de voorwaarden wordt voldaan. Minister De Jager wil dit
misbruik direct de kop indrukken: opdrachtgevers kunnen de authenticiteit van een
VAR-verklaring voortaan telefonisch checken bij de Belastingdienst.
Ondernemers kunnen de echtheid van VAR-verklaringen voortaan telefonisch bij de Belastingdienst
checken. Op basis van de bij de Belastingdienst bekende gegevens wordt gecontroleerd of de
combinatie van het burgerservicenummer (BSN) met de VAR correct is. Als die combinatie niet klopt,
vindt nader onderzoek plaats.
Volgens demissionair minister de Jager biedt ‘deze nieuwe service van de Belastingdienst
ondernemers gemak en zekerheid. Opdrachtgevers die twijfelen aan de authenticiteit van
VAR-verklaringen, hebben zo snel uitsluitsel’. Opdrachtgevers die een VAR-verklaring willen checken,
kunnen hiervoor terecht bij het Landelijk Coördinatiepunt VAR van de Belastingdienst. Dat
coördinatiepunt is tijdens kantooruren te bereiken via 088 - 15 11 000.
Commentaar
Een VAR-winst uit onderneming of een VAR-directeur-grootaandeelhouder geeft de opdrachtgever
de begeerde vrijwaring dat hij niet als werkgever van de ZZP-er kan worden aangemerkt. De
opdrachtgever moet dan wel aan wél vier voorwaarden voldoen: hij moet een kopie van de VAR bij
zijn administratie bewaren, de identiteit van de ZZP-er vaststellen en een kopie van diens geldig
identiteitsbewijs bij zijn administratie bewaren, controleren of de werkzaamheden van de ZZP-er
overeenkomen met de in de VAR genoemde werkzaamheden, én controleren of de werkzaamheden
plaatsvinden binnen de geldigheidsduur van de VAR. Zie ook BelastingBelangen 2008, nr. 3:
VAR-verklaring: digitaal aanvragen en automatisch verlengen.
De opdrachtgever die een ZZP-er inhuurt die hem een valselijk opgemaakte VAR-verklaring overlegt,
houdt recht op deze vrijwaring. Of is nu de bedoeling dat de opdrachtgever de authenticiteit van de
VAR-verklaring voortaan bij de Belastingdienst checkt? Opdrachtgevers die ‘voor zeker’ gaan doen
er verstandig aan om maar even de Belastingdienst bellen.
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