Ontvangen per mail van Netty Beckers (TGM) op 24 augustus 2016
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Geachte heer, mevrouw,
U heeft op 20 mei 2016 een overeenkomst van opdracht aan de Belastingdienst voorgelegd, ter
beoordeling van de gevolgen voor de loonheffingen van de arbeidsrelatie met een kostuumontwerper.
Naar aanleiding van uw verzoek bericht ik u het volgende.
Overeenkomst gebaseerd op gepubliceerde modelovereenkomst
Bij beoordeling van uw verzoek heb ik geconstateerd dat u uw overeenkomst (met een
kostuumontwerper), heeft gebaseerd, op een door de Belastingdienst gepubliceerde
modelovereenkomst. Uw overeenkomst wijkt niet op essentiële onderdelen af van de door u gebruikte
modelovereenkomst. Dit betekent dat werken volgens uw overeenkomst, voor de opdrachtgever niet
leidt tot de verplichting loonheffingen af te dragen of te voldoen.
Kenmerknummer beoordeling
Deze beoordeling is bij de Belastingdienst geregistreerd onder nummer 913-16-56194.
Toelichting beoordeling
Bij de door de Belastingdienst gepubliceerde modelovereenkomsten hoort een toelichting. De
voorwaarden en beperkingen die gelden voor het gebruik van de door u gehanteerde algemene
modelovereenkomst, gelden ook voor uw hierop gebaseerde overeenkomst. U kunt deze toelichting
vinden op de website van de Belastingdienst. Let u er vooral op, dat u werkt volgens de voorwaarden
en afspraken in de overeenkomst. Alleen dan heeft de opdrachtgever zekerheid dat hij geen
loonheffingen hoeft in te houden en te betalen. Blijkt in de praktijk dat niet conform een door de
Belastingdienst beoordeelde overeenkomst wordt gewerkt, dan kan dit leiden tot correcties achteraf.
Mocht u naar aanleiding van deze beoordeling nog vragen of opmerkingen hebben, dan hoor ik graag
van u.
Hoogachtend,
Namens de inspecteur
Kim Zwartscholten
Fiscalist Loonheffing
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De Belastingdienst stelt e-mail niet open voor aanvragen, aangiften, bezwaarschriften,
verzoeken, klachten, ingebrekestellingen en soortgelijke formele berichten.
Dit bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Het bericht kan vertrouwelijke
informatie bevatten waarvoor de fiscale geheimhoudingsplicht geldt. Als u dit bericht per
abuis hebt ontvangen, wordt u verzocht het te verwijderen en de afzender te informeren.

