Checklist zelfstandigheid
Het kan voorkomen dat er bij de ondernemer (ZZP’er) of de fiscus verschil van mening bestaat
omtrent de zelfstandigheid van de ondernemer. Om te beoordelen hoe het met uw zelfstandigheid
gesteld is kunt u deze checklist gebruiken.

Kapitaal









Beschikt u over eigen bedrijfskapitaal?
Zijn er door u investeringen gedaan?
Beschikt u over eigen- of gehuurde bedrijfsruimte?
Beschikt u over eigen- of gehuurde bedrijfsmiddelen?
Heeft u personeel in dienst?
Heeft u bedrijfskredieten afgesloten?
Zijn er debiteuren?
Zijn er crediteuren?

Risico








Loopt u ondernemersrisico?
Is er sprake van continuïteit in het bedrijfsgebeuren (orderportefeuille)?
Bent u in economisch opzicht van uw afnemers en/of opdrachtgevers onafhankelijk?
Zijn uw inkomsten uit het bedrijf onzeker?
Zijn uw inkomsten uit het bedrijf variabel?
Kan en mag u de voor de uitoefening van uw bedrijf benodigde goederen van meerdere
leveranciers betrekken?
Kan en mag u de in uw bedrijf vervaardigde goederen aan meerdere afnemers leveren?

Overige kenmerken












Werkt u zonder toezicht of controle van of door opdrachtgever en heeft u een eigen wijze
van werken?
Wordt de hoogte van het inkomen in belangrijke mate bepaald door uw specifieke persoonlijke
deskundigheden en/of eigenschappen?
Is het inkomen uit bedrijf of beroep opgebouwd uit betalingen van velen? M.a.w. is er sprake van
meerdere opdrachtgevers?
Vindt de bedrijfsuitoefening met winstoogmerk plaats?
Handelt u onder eigen- of handelsnaam?
Ondervindt en beoefent u concurrentie?
Maakt u reclame?
Staat u ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel?
Voert u een boekhouding?
Bent u ondernemer voor de omzetbelasting en bent u in het bezit van een verklaring hieromtrent
van de fiscus?
Heeft u particuliere inkomensverzekeringen afgesloten?

Wanneer u inkomsten heeft, buiten loondienst, kunnen deze worden aangemerkt als “winst uit
onderneming” of “inkomsten uit overige werkzaamheden”. Indien u slechts een klein aantal
opdrachtgevers hebt, en dit is veelal het geval als u net start, is het belangrijk rekening te houden
met het feit dat de fiscus mogelijk kan stellen dat er sprake is van een verkapt dienstverband. Uw
opdrachtgever zou dan loonbelasting moet afdragen over uw werkzaamheden. Om duidelijkheid te
verkrijgen hoe de fiscus met bovenstaande punten omgaat kunt u het beste een VAR verklaring
aanvragen bij de fiscus. Hebt u vragen over uw zelfstandigheid als (startende ondernemer) neemt u
dan gerust contact met ons op.
Telefoonnummer: (010) 458 87 55
Mobiel: (06)41.43.44.94
E-mail: info@radsma.nl

