Zzp: Liber-profesionist
Dacă lucraţi în Olanda ca liber-profesionist (în limba olandeză: zzp'er), atunci nu
sunteţi angajat şi nu sunteţi încadrat în baza unui contract colectiv de muncă.

Câteva consecinţe
Dacă sunteţi liber-profesionist, vi se aplică, printre altele, următoarele:
Dumneavoastră stabiliţi, de comun acord cu clienţii dumneavoastră, preţurile şi
·
condiţiile de lucru, precum şi modul în care vă veţi desfăşura activitatea.
Pe de altă parte, nu beneficiaţi de protecţia drepturilor de care se bucură angajaţii în
·
temeiul legii şi al contractului colectiv de muncă. Printre altele, acest lucru înseamnă că
nu veţi avea venituri cât timp sunteţi bolnav sau nu aveţi de lucru.
Dumneavoastră vă revine sarcina de a achita impozitul pe profit/venit şi de a încheia
·
asigurările necesare. Clienţii dumneavoastră nu trebuie să reţină impozitul pe salariu şi
contribuţiile sociale din banii pe care vi-i plătesc.
Aveţi obligaţia de a vă înregistra la Camera de Comerţ (în limba olandeză: Kamer van
·
Koophandel). Veţi fi astfel automat înregistrat şi la Administraţia Financiară.

Sunteţi cu adevărat liber-profesionist?
În legislaţia olandeză nu există o definiţie precisă a liber-profesioniştilor. Puteţi stabili
împreună cu un client că lucraţi pentru acesta în calitate de liber-profesionist, dar
Administraţia Financiară este cea care stabileşte dacă vă încadraţi în categoria liberprofesioniştilor în ceea ce priveşte perceperea impozitelor şi a contribuţiilor. Dacă nu
întreprindeţi nicio acţiune în această privinţă, Administraţia Financiară va stabili acest lucru
abia ulterior, după încheierea anului fiscal.
În cazul în care Administraţia Financiară decide că aţi funcţionat de fapt ca angajat, acest
lucru va avea consecinţe drastice pentru dumneavoastră şi clientul dumneavoastră. De
exemplu, acestea pot lua forma unei taxări suplimentare a impozitelor şi a contribuţiilor.

Declaraţia privind relaţia contractuală
De aceea este important pentru dumneavoastră şi pentru clientul dumneavoastră să ştiţi
dinainte cu certitudine dacă sunteţi cu adevărat liber-profesionist. În acest scop, puteţi solicita
de la Administraţia Financiară (în limba olandeză: Belastingdienst) o „Declaraţie cu privire la
relaţia contractuală” (în limba olandeză: Verklaring arbeidsrelatie/VAR). Declaraţia poate fi
solicitată numai personal de către dumneavoastră. Aceastaeste valabilă un an, exclusiv pentru
tipul de prestaţii menţionat în declaraţie.
Există patru tipuri de declaraţii cu privire la relaţia contractuală. Numai cu o VAR-wuo sau o
VAR-dga aveţi garanţia că Administraţia Financiară vă va încadra în categoria liber-
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profesioniştilor şi că va considera veniturile dumneavoastră drept cifră de afaceri. Clienţii
dumneavoastră vor avea astfel siguranţa că nu vor avea de achitat taxe suplimentare pentru
dumneavoastră.
Trebuie să ţineţi cont de faptul că Administraţia Financiară nu vă va încadra în categoria liberprofesioniştilor în cazul în care întruniţi mai multe dintre condiţiile de mai jos:
aveţi doar unul sau doi clienţi;
·
nu puteţi decide dumneavoastră în mod independent cum vă veţi desfăşura activitatea;
·
nu vă căutaţi dumneavoastră clienţii, ci găsiţi de lucru printr-un intermediar sau o
·
agenţie;
nu aveţi contact direct cu clientul/clienţii şi poate că nici nu îl/îi cunoaşteţi;
·
nu vă stabiliţi dumneavoastră înşivă preţurile – de comun acord cu clientul/clienţii –, nu
·
aveţi fluctuaţii de venit şi nu emiteţi facturi;
pe documentele de plată pe care le primiţi nu se menţionează taxa pe valoare adăugată
·
(TVA);
nu sunteţi înregistrat la Camera de Comerţ.
·
Puteţi solicita o declaraţie VAR în format digital (limbi disponibile: olandeză, engleză,
germană).

Statut aparent de liber-profesionist? Raportaţi!
Dumneavoastră decideţi dacă doriţi să lucraţi ca angajat sau ca liber profesionist.
Există însă beneficiari care vă oferă exclusiv un contract pentru liber-profesionişti, deoarece
astfel se pot folosi de serviciile dumneavoastră la un tarif mai scăzut şi timp de mai multe ore,
decât dacă aţi avea un contract de muncă, deşi dumneavoastră sunteţi, practic, angajatul lor.
Această situaţie poartă numele de statut aparent de liber-profesionist (în limba olandeză:
schijnzelfstandigheid).
Este acesta cazul dumneavoastră şi aveţi impresia că se abuzează de munca dumneavoastră?
De exemplu, pentru că sunteţi plătit insuficient, aveţi un program de lucru mult prea lung şi/
sau lucraţi în condiţii periculoase? În acest caz, raportaţi acest lucru folosind formularul de
raport de pe acest site. Organizaţiile patronale şi sindicale din domeniul construcţiilor din
Olanda doresc să combată aceste nereguli cu ajutorul dumneavoastră.
Cu ajutorul publicaţiilor de pe acest site vă puteţi compara tariful cu salariile şi condiţiile de
muncă ale angajaţilor din domeniul construcţiilor.

Organizaţiile de interese ale liber-profesioniştilor
În Olanda există diferite organizaţii de interese ale liber-profesioniştilor. Există şi o
organizaţie de interese care se adresează special liber-profesioniştilor din domeniul
construcţiilor: FNV ZBo. (limba: olandeză). Telefon: 0348 - 439 000 .
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