Accountantsverklaring inzake inlening personeel
Aan: Opdrachtgever
Accountantsverklaring
Opdracht
Ingevolge uw opdracht hebben wij met betrekking tot bijgevoegde opgave van door … (naam
uitlener) bij … (naam inlener) te werk gestelde medewerkers 1), de door … (naam uitlener) te …
(statutaire vestigingsplaats) over het tijdvak/kwartaal … gevoerde loonadministratie en
administratie omzetbelasting gecontroleerd.
Deze opgave is opgesteld onder verantwoordelijkheid van de leiding van de huishouding 2). Het is
onze verantwoordelijkheid een accountantsverklaring inzake de met betrekking tot deze
medewerkers gevoerde loonadministratie en administratie omzetbelasting te verstrekken.
Werkzaamheden
Onze controle is verricht overeenkomstig in Nederland algemeen aanvaarde richtlijnen met
betrekking tot controleopdrachten. Volgens deze richtlijnen dient onze controle zodanig te worden
gepland en uitgevoerd, dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de met
betrekking tot genoemde medewerkers de loonadministratie en de administratie omzetbelasting
geen onjuistheden van materieel belang bevatten. Een controle omvat onder meer een onderzoek
door middel van deelwaarnemingen van relevante gegevens. Wij zijn van mening dat onze controle
een deugdelijke grondslag vormt voor ons oordeel.
Oordeel
Wij zijn van oordeel dat gedurende het tijdvak/kwartaal … met betrekking tot de in de opgave
vermelde medewerkers de wettelijk voorgeschreven omzetbelasting inzake de
terbeschikkingstelling is aangegeven en afgedragen aan de belastingdienst en dat voor in de
opgave vermelde medewerkers de loonadministratie voldoet aan de volgende aspecten van artikel
28 van de Wet op de loonbelasting 1964:
-

De betreffende medewerkers zijn bekend in de loonadministratie. Van de betreffende
medewerkers zijn getekende loonbelastingverklaringen aanwezig.
De identiteit van de betreffende medewerkers is vastgesteld aan de hand van een geldig
identiteitsbewijs en een kopie van het identiteitsbewijs is in de administratie aanwezig.
Over het loon aan de betreffende medewerkers zijn de wettelijk voorgeschreven
loonheffingen ingehouden en afgedragen aan de belastingdienst.

Plaats, datum

Ondertekening
1) Respectievelijk: “opgave van de bij de uitvoering van de overeenkomst tussen ... en ...
betrokken medewerkers”.
2) Afhankelijk van de aard van de huishouding te vervangen door een meer passende aanduiding
zoals “het bestuur van de vennootschap” (B.V./N.V.), “vereniging”, “stichting” enz.

