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Betreft

Verklari ng arbei ds relatie

Geachte heer/mevrouw,

Op 26 mei 2015 heeft de Belastingdienst uw aanvraagformulier voor een Verklaring arbeidsrelatie
ontvangen. Hiermee verzoekt u zekerheid over de vraag hoe de voordelen die u geniet of zult gaan
genieten uit een arbeidsrelatie voor de heffing van inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen
worden aangemerkt. Uw verzoek betreft werkzaamheden die door u worden omschreven als:
juridische vertalingen Duits- Nederlands en Nederlands- DuÍÍs.
Hieronder treft u de door u gevraagde verklaring aan.

Verklaring
Op basis van de feiten en omstandigheden die u op het aanvraagformulier heeft ingevuld, worden op
grond van artikel 3:156 Wet inkomstenbelasting 2001 de voordelen die u geniet of zult gaan genieten
uit genoemde werkzaamheden aangemerkt als uznst uit onderneming.

Let op!
De verklaring wordt eenmalig verstrekt. Bewaar deze daarom zorgvuldig.

Geldig heidsd uu r verklaring
Deze verklaring is geldig vanaf 1 januari 20í 5 tot en met 31 december 2015.
lndien u na deze periode ook nog behoefte heeft aan een verklaring arbeidsrelatie kunt u vanaf
1 september 2015 een verklaring aanvragen voor het volgende kalenderjaar. Deze verklaring wordt
niet automatisch verlengd.

Gevolgen van deze verklaring
Als u de hierboven omschreven werkzaamheden voor een opdrachtgever gaat verrichten, dan kunt u

uw opdrachtgever deze verklaring tonen. Uw opdrachtgever hoeft dan geen loonbelasting/premie
volksverzekeringen (loonheffing) en premies werknemersverzekeringen in te houden op de beloning
die hij u betaalt voor uw werkzaamheden. Voorwaarde is wel dat uw opdrachtgever een kopie van
deze verklaring en een kopie van een geldig identiteitsbewijs (geen rijbewijs) in zijn administratie
opneemt. Gedurende de geldigheid van deze verklaring is uw opdrachtgever gevrijwaard van het
risico dat de Belastingdienst achteraf loonheffingen naheft voor deze arbeidsrelatie.

Als u deze verklaring gebruikt, bent u voor deze werkzaamheden niet verzekerd voor de
werknemersverzekeringen (\A/W, WIA en ZW). U kunt dan ook geen beroep doen op een uitkering
krachtens één van deze verzekeringen.
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