Zzp: Eдноличен търговец без персонал
Ако работите в Нидерландия като едноличен търговец без персонал (на
нидерландски език: zzp'er), Вие не сте работник на трудов договор и за Вас не се
прилага колективен трудов договор.
Някои последици от това
Ако сте едноличен търговец без персонал, за Вас се отнася следното:
След съгласуване с Вашите възложители Вие сами ще определите цените и
·
условията на труд, както и начина на изпълнение на работата.
От друга страна Вие не попадате под правната защита, която е предвидена за
·
работещите на трудов договор в законодателството и в колективния трудов
договор. Това означава, че няма да получавате доходи в случай на заболяване или
при липса на работа.
Вие сами заплащате данъка върху оборота/общия доход и Вашите осигурителни
·
вноски.
Вашите възложители не трябва да удържат данък общ доход и
·
социалноосигурителни вноски от сумите, които Ви заплащат.
Задължени сте да се регистрирате в Търговската камара (на нидерландски език:
·
Kamer van Koophandel). По този начин автоматично уреждате регистрацията си в
Данъчната служба.
Сигурни ли сте, че сте едноличен търговец без персонал?
В нидерландското законодателство няма точно определение за това какво е „едноличен
търговец без персонал”. Можете да се договорите с възложителя, че ще работите за него
като едноличен търговец, но в крайна сметка Данъчната служба ще определи дали
подлежите на данъчно облагане и на заплащане на осигурителни вноски като едноличен
търговец без персонал. Ако не предприемете необходимите действия, Данъчната служба
ще направи това в последствие, след изтичане на данъчната година.
Ако Данъчната служба реши, че в действителност сте били ангажирани като работник,
това ще има сериозни последици за Вас и за Вашия възложител, например под формата
на заплащане на данъците и осигурителните вноските със задна дата.
Удостоверение за трудов статус
Следователно за Вас и за Вашия възложител е важно предварително да уточните дали
наистина сте едноличен търговец без персонал. За целта можете да подадете в
Данъчната служба (на нидерландски език: Belastingdienst) заявление за издаване на
„Удостоверение за трудов статус” (на нидерландски език: Verklaring arbeidsrelatie /
VAR). Можете да направите това само лично. Удостоверението е валидно една година и
единствено за посочения в него вид на дейностите.
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Има четири вида удостоверения за трудов статус. Само при VAR-wuo или VAR-dga е
сигурно, че Данъчната служба ще Ви разглежда като едноличен търговец без персонал
и доходите Ви ще бъдат приети като оборот. Вашите възложители ще бъдат сигурни, че
няма да дължат за Вас данъци и осигурителни вноски със задна дата.
Имайте предвид, че Данъчната служба няма да Ви разглежда като едноличен търговец
без персонал, ако отговаряте на следния профил по няколко показатели:
имате само един или двама възложители;
·
не можете сами да определяте начина на изпълнение на работата;
·
не реализирате самостоятелни приходи, а получавате работата чрез посредник или
·
чрез бюро за трудова заетост;
нямате пряк контакт с възложителя(ите) и вероятно не сте го виждали;
·
не определяте сами цените след съгласуване с възложителя(ите), нямате
·
променливи доходи и не издавате фактури;
в разписките за извършено плащане, които получавате, не е посочен данък върху
·
оборота (ДДС);
нямате регистрация в Търговската камара.
·
Можете да подадете дигитално заявление за VAR (езици: нидерландски, английски,
немски).

Псевдосамостоятелна заетост? Подайте сигнал!
Вие трябва сами да изберете дали ще работите като работник на трудов договор или
като едноличен търговец без персонал.
Има обаче възложители, които предлагат единствено договор с едноличен търговец без
персонал, тъй като по този начин могат да Ви ангажират срещу по-ниско
възнаграждение и за повече часове в сравнение с работник на трудов договор, въпреки
че в действителност сте работник. В този случай се касае за псевдосамостоятелна
заетост (на нидерландски език: schijnzelfstandigheid).
Ако това се отнася за Вас или ако считате, че с Вас се извършва злоупотреба, например
тъй като получавате ниско трудово възнаграждение, трябва да работите много часове и/
или работите при опасни условия на труд, подайте сигнал чрез формуляра на този сайт.
Организациите на работодателите и работниците от нидерландската строителна
промишленост се стремят да се преборят с тези злоупотреби с Ваша помощ.
Чрез публикациите на този сайт можете да сравните Вашата тарифа с трудовите
възнагражденията и условията на труд на работниците в строителната промишленост.

Организации, представящи интересите на едноличните търговци без персонал
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В Нидерландия има различни организации, които представят интересите на
едноличните търговци без персонал.
Съществува специална организация, която представя интересите на едноличните
търговци без персонал в строителния сектор: FNV ZBo. (език: нидерландски).
Телефон: 0348 - 439 000 .
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