Hi there!
After ﬁlling out this form, you can decide when, for who, and for which hourly rate you want to work. This form
is the easiest (and fastest) way to become a freelancer. This form will help you with the VAT registration
application within the Netherlands. After the tax authorities received your application, you'll receive a VAT
number within four weeks. In some speciﬁc circumstances, a VAT registration might not be suﬃcient and a
registration at the Chamber of Commerce (Kamer van Koophandel) is necessary. You can check whether a
registration at the chamber of commerce is necessary at: https://www.belastingdienst-ondernemerscheck.nl/
We're going to help you ﬁlling out VAT registration application step by step. Please make sure your handwriting
is clear and you read the instructions carefully. Like being a digital mind? You can also ﬁll in the form online here.
Okay let’s go!

1

Think of a name for your company and ﬁll it in under 1a. Be creative or use your own name instead.
Your company name will appear on all of your invoices. Fill in your personal details under 1b, 1c and
1d (do not use Temper's details). They will represent the information of your company. The start date
(1c) is the day after the ﬁrst shift via Temper (in most cases). You can skip 1e.

2

Choose 'Eenmanszaak' as a legal entity.

3

Under 3a, ﬁll in the information of the person that is requesting the VAT number. Yep, that's you! Don't
forget to ﬁll in your social security number (BSN), you can ﬁnd it on your ID card or passport. Do not
use your document number. You can skip 3b, because you'll be running the company alone.

4

You can skip this one, unless you have an accountant that is responsible for your administration. In that
case, ﬁll in the information of your accountant.

5

If this is your ﬁrst company, put a check in the box of 5a: Yes. If you have multiple companies, ﬁll in 5b.
If you don’t have multiple companies, you can skip 5b.

6

Make an estimation of the amount of clients you're going to have in your ﬁrst year at 6a. Working via
Temper means that you'll have many different clients. Temper is not your employer. Temper is the
platform where you will ﬁnd your clients. Most of the time, a freelancer working via Temper has an
estimated 10 to 15 different clients. Under 6b, describe your company's activities. For example:
Catering- and Hospitality activities. If you have multiple activities, please mention all of them.

7

Under 7a, ﬁll in if you expect to have multiple types of income. If you don’t receive any other income,
check ‘Nee, geen andere inkomsten’. Types of income you can have are: proﬁt from another company
you own (winst (of verlies) uit een andere onderneming), wage from a company you work for (loon),
alternate income such as a paper round (inkomsten uit overig werk) and/or social security you receive.
If one of your incomes matches alternate income such as a paper round (inkomsten uit overig werk)
then ﬁll in section 7d. Under 7b, make an estimation of the amount of hours that you’re going to work
every week. E.g.: 14 hours a week.

8

Under 8a ﬁll in your estimated revenue. For example: when you're working 14 hours a week, for 15
euros an hour, your revenue will be 210 euros a week. Of the 52 weeks in a year, you'll be spending
7 weeks on a holiday. In the resulting 45 weeks, your revenue will be 9450 euros. Not bad! Make an
estimation of your costs under 8b. For example: the amount of money you will spend on traveling to
your clients. Go back to 7c now, and ﬁll in your proﬁt. Your proﬁt (7c) is your revenue (8a) minus your
costs (8b). Check the 'Nee' box under 8c. Check 8d: Bedrijfsadres (company address).
Questions 7c, 8a and 8b need to be coherent with each other. They are mandatory to ﬁll in, but are
a simple indication.

9

This one is easy! Check: 'Nee'.

10

You can skip question 10 entirely. Easy!

11

The ﬁeld under question 11 is pretty straightforward. Be aware: ﬁll in the date of signing this
application, not your date of birth! Important: Print this document and make sure that it is written
clearly. It is very important that your signature is written by hand. Digital signatures will not be
approved.

Woohoo, you did it!
After you ﬁlled in the form, you can scan it and send it to us by email (btwnummer@temper.works). If you don't
have a scanner, you can easily solve this by using your mobile phone. Download a scanning app (like
Camscanner) in the App Store or Google Play Store on your mobile phone. Make a scan of each page of the
form and merge it into one PDF.
Be aware: for a fast processing of your application, it is best to use a scanning app. A scanning app will give the
best result (clear photos are welcome as well). Please check your form one more time to check if it is ﬁlled in
fully, correctly and check if your scans are clear enough to be processed.
Temper will do a second check if you have ﬁlled in your form completely and correctly before we send it to the
Tax authorities. When we have received your request through mail, we will provide you with an inactive VAT
number that allows you to work 2 more times on the platform until the Belastingdienst (tax authorities) activated
your VAT number. It can take up to 1 or 2 (maximum of 4) weeks until the tax authorities have approved your
request, please keep this in mind. You will receive a VAT number, a username and a password by post. From
that moment on, your VAT number is active which allows you to do unlimited jobs via our platform!
Tip: make sure your social security number (burgerservicenummer/BSN) is ﬁlled in your Temper account. If
not, we cannot give you an inactive VAT number.
If you have any questions, please let us know by reaching out to us through the Livechat or by sending an email
to support@temper.works
Good luck! Temper

Belastingdienst

Opgaaf

Startende onderneming
Waarom dit formulier?
Dit formulier is alleen bedoeld voor ondernemingen die niet
verplicht zijn zich in te schrijven in het Handelsregister van de
Kamer van Koophandel. Dit zijn:
– stille maatschappen zonder onderneming
– informele verenigingen (de vereniging is niet opgericht bij
een notaris)
– eenmanszaken met activiteiten die volgens de Kamer van
Koophandel niet gelden als onderneming
– buitenlandse rechtsvormen zonder vestiging in Nederland

Invullen en opsturen
Stuur het formulier ingevuld en ondertekend met alle bijlagen naar:
Belastingdienst, Postbus 2891, 6401 DJ Heerlen. Wij laten u dan
weten met welke belastingen u te maken krijgt.
Meer informatie
Hebt u nog vragen? Kijk op www.belastingdienst.nl/zakelijk of
download het ‘Handboek Ondernemen’.

Wat de Kamer van Koophandel niet als onderneming ziet, kan voor
ons wel als onderneming gelden. Om te bepalen of uw onderneming
belastingplichtig is, hebben wij een aantal gegevens nodig.

1

Gegevens van de onderneming

1a

Handelsnaam. Vermeld de naam
waaronder uw onderneming bekend is.

1b

Straatnaam en huisnummer
Postcode en plaats

1c
1d
1e

2

Wat is de startdatum van de
onderneming? (dd-mm-jjjj)
Wat is het telefoonnummer van
de onderneming?
Wat is het internetadres van de
onderneming?

–

Rechtsvorm
Eenmanszaak
Stille maatschap zonder onderneming. Lees de toelichting.
Informele vereniging
Buitenlandse rechtsvorm zonder vestiging in Nederland

28 020 03 01

Wat is de rechtsvorm van de
onderneming?

ON 020 - 2Z*3FOL

–

*280200301*
2 8 0 2 0 0 3 0 1

02 van 06

3
3a

Gegevens van de ondernemer en medeondernemer(s)
Gegevens van de ondernemer. Vermeld hier de gegevens van uzelf.
Naam
Straatnaam en huisnummer
Postcode en plaats
Telefoonnummer
Geboortedatum

–

–

Burgerservicenummer
3b

Gegevens van de medeondernemer(s). Vermeld hier de gegevens van uw medeondernemers, vennoten of maten. Lees de toelichting.
Naam (van de onderneming)
Straatnaam en huisnummer
Postcode en plaats
Telefoonnummer
Geboortedatum/oprichtingsdatum

–

–

RSIN/fiscaal nummer/
burgerservicenummer
Gegevens van de belastingadviseur of boekhouder
Naam
Naam contactpersoon
Straatnaam en huisnummer
Postcode en plaats
Telefoonnummer
Beconnummer

28 020 03 02

4

*280200302*
2 8 0 2 0 0 3 0 2

03 van 06

5

Voorgeschiedenis van de onderneming

5a

Is de onderneming geheel
nieuw opgericht?

5b

Gegevens van de andere ondernemingen

Ja. Ga verder met vraag 6.
Nee, de onderneming komt voort uit een of meer andere ondernemingen. Vul ook het formulier
‘Melding Loonheffingen Overdracht van activiteiten’ in. Dit formulier kunt u downloaden van onze internetsite.

Naam onderneming 1
Straatnaam en huisnummer
Postcode en plaats

N L

Btw-nummer

B
L

Loonheffingennummer
Blijft de onderneming bestaan?

Ja

Nee

Naam onderneming 2
Straatnaam en huisnummer
Postcode en plaats

N L

Btw-nummer

B
L

Loonheffingennummer
Blijft de onderneming bestaan?

6

Ja

Nee

Aard van de onderneming
Hoeveel opdrachtgevers of
afnemers verwacht u in het
eerste jaar?

6b

Wat zijn de activiteiten?
Omschrijf zo volledig mogelijk de
activiteiten van de onderneming.
Vermeld daarbij ook welke goederen
en diensten de onderneming levert.
Lees de toelichting.

28 020 03 03

6a

*280200303*
2 8 0 2 0 0 3 0 3

04 van 06

7

Gegevens voor de inkomstenbelasting
U bent ondernemer voor de inkomstenbelasting wanneer u als natuurlijk persoon winst uit onderneming hebt.
Het kan ook zijn dat uw inkomsten gelden als inkomsten uit overig werk. Lees de toelichting.

7a

Hebt u (of verwacht u) naast
inkomsten uit onderneming nog
andere inkomsten? Zo ja, kruis
aan welke. U kunt meerdere vakjes
aankruisen. Lees de toelichting.

7b

Hoeveel uur per week werkt u voor
uw onderneming?
Maak een schatting van de winst
of het verlies van de onderneming
in het startjaar.
Als u inkomsten uit overig werk
hebt, maak daarvan dan een
schatting. Het gaat hier niet om
loon of uitkeringen.

7c

7d

Nee, geen andere inkomsten
Winst (of verlies) uit een andere onderneming
Inkomsten uit overig werk
Loon
Uitkering

€
€

Let op! Het kan zijn dat u uw voorlopige aanslag moet wijzigen. Lees de toelichting.
8

Gegevens voor de btw (omzetbelasting)
Als u producten verkoopt of diensten verricht, maakt de onderneming omzet. Waarschijnlijk moet u hierover btw betalen.

8a
8b

Maak een schatting van de omzet
in het startjaar.
Maak een schatting van de kosten,
inkopen en investeringen in het
startjaar.

€
€

8c

Gaat de onderneming goederen
of diensten leveren aan andere
EU-landen? Lees de toelichting.

Ja
Nee

8d

Wat is het correspondentieadres
voor de btw?

Bedrijfsadres (gelijk aan vraag 1b)
Adres belastingadviseur (gelijk aan vraag 4)
Ander adres:

9

Personeel
Heeft uw onderneming personeel
in dienst? Lees de toelichting.

Stukken bijvoegen
Kruis aan welke stukken u meestuurt. Maak daarvan kopieën of
afdrukken en voeg die bij het formulier.

Samenwerkingsovereenkomst (bij stille maatschap zonder onderneming)
Formulier ‘Melding Loonheffingen Aanmelding Werkgever’ (als u personeel in dienst hebt)

28 020 03 04

10

Ja. Vul ook het formulier ‘Melding Loonheffingen Aanmelding Werkgever’ in en stuur dit mee.
U kunt dit formulier downloaden van onze internetsite.
Nee

*280200304*
2 8 0 2 0 0 3 0 4

05 van 06

Ondertekening
Bij een samenwerkingsverband kan 1 persoon namens de onderneming ondertekenen.
Voorletter(s) en naam
Straatnaam en huisnummer
Postcode en plaats
Telefoonnummer
Datum

–

–

Handtekening

28 020 03 05

11

*280200305*
2 8 0 2 0 0 3 0 5

06 van 06

Toelichting bij de vragen
Toelichting bij vraag 2
De stille maatschap is een samenwerking tussen meerdere partijen
die niet publiekelijk bekend is. Dit betekent dat de stille maatschap
geen gemeenschappelijke naam heeft.
Toelichting bij vraag 3
Hebt u meerdere medeondernemers? Vul deze pagina dan nog een
keer in en druk deze apart af.
Toelichting bij vraag 6
Hebt u meerdere ondernemingen? Of bestaat uw onderneming uit
meerdere activiteiten? Beschrijf dan alle activiteiten van uw
onderneming(en).
Toelichting bij vraag 7
Bij vraag 7 geeft u als natuurlijk persoon aan of u meerdere soorten
inkomsten hebt of verwacht. Zo kunt u al winst uit een andere,
bestaande onderneming hebben. Het kan ook zijn dat u loon uit
dienstbetrekking ontvangt, of dat u inkomsten uit overig werk hebt.
Dit laatste is bijvoorbeeld het geval als u bijverdiensten hebt.
Hebt u 1 of meer medeondernemers die natuurlijk persoon zijn?
Ook zij moeten deze vraag beantwoorden. Vul deze pagina dan nog
een keer in en druk deze apart af.
Bij vraag 7d geeft u een schatting van uw inkomsten uit overig werk.
Hiermee bedoelen wij niet uw loon of uitkeringen. Wilt u meer weten
hierover? Ga naar onze internetsite en zoek op ‘overig werk’.
Als u dit jaar automatisch een voorlopige aanslag inkomstenbelasting
van ons ontvangt, gaat die waarschijnlijk nog uit van uw inkomen
voordat u ondernemer werd. U kunt ons dan vragen om uw
voorlopige aanslag te wijzigen. Dat doet u met het online formulier
‘Verzoek of wijziging voorlopige aanslag’ op Mijn Belastingdienst.

Toelichting bij vraag 8
De volgende landen horen bij de EU: België, Bulgarije, Cyprus,
Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland,
Hongarije, Ierland, Italië, Kroatië, Letland, Litouwen, Luxemburg,
Malta, Nederland, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Slovenië,
Slowakije, Spanje, Tsjechië, Verenigd Koninkrijk en Zweden.
Toelichting bij vraag 9
Kijk voor meer informatie in het ‘Handboek Loonheffingen’. Dit
handboek vindt u online op www.belastingdienst.nl/loonheffingen.
U kunt het daar ook downloaden.

