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Eigenschappen elektronische aangifte Belastingdienst 

Elektronische aangifte heeft betrekking op: boekhoudsoftware voor de aangifte Omzetbelasting (en de 
ICT), fiscale aangiftesoftware voor de aangiftes IB en VPB en tot slot salarissoftware voor de 
periodieke loonopgave. 

Ook uw boekhoudpakket of fiscale aangiftesoftware zal elektronische aangifte mogelijk maken. Maar 
welke eigenschappen zijn van belang voor uw bedrijf of accountantspraktijk en voldoet uw software 
daaraan? 
 
Met behup van onderstaande checklist kunt u nagaan welke eigenschappen voor u van belang zijn en 
dit afstemmen met uw softwareleverancier: 

• Kan de aangifte via uw softwarepakket elektronisch worden verzonden aan de 
Belastingdienst?  

• Is er ondersteuning van het digitaal certificaat?  
• Kan het pakket een aangemaakt digitaal certificaat (feitelijk de aangemaakte private sleutel) 

exporteren om het certificaat ook te kunnen gebruiken in een ander pakket? Dit is van belang 
als u meerdere softwarepakketten gebruikt om elektronisch aangifte te doen, zoals een 
boekhoudpakket voor de aangifte BTW en een fiscaal pakket voor de aangifte IB en VPB. U 
hoeft dan slechts over één certificaat te beschikken.   

• Kan het pakket (in het verlengde van de vorige vraag) een digitaal certificaat inlezen dat al is 
aangemaakt door een ander pakket?   

• Wordt door het pakket gesignaleerd of een digitaal certificaat gaat verlopen? Zo ja, op welke 
wijze?  

• Ondersteunt het pakket een aanvraag voor het verlengen van een digitaal certificaat?  
• Ondersteunt het pakket het opnieuw aanvragen van een digitaal certificaat, hetgeen nodig is 

bij naamswijziging of verhuizing?  
• Is er ondersteuning van een pincode?  
• Is er ondersteuning van modemverzending?  
• Is er ondersteuning van verzending via internet?  
• Wordt bij het verzenden een uniek kenmerk meegegeven op basis waarvan gecontroleerd kan 

worden, bij terugkoppeling door de Belastingdienst, dat het bericht van uw pakket afkomstig 
is? Dit is met name van belang ter voorkoming dat pakketten elkanders berichten ophalen uit 
de postbus(sen) bij de Belastingdienst.  

• Ondersteunt uw software meerdere beconhouders op één locatie (denk aan overgenomen 
kantoor)?  

• Kan in het pakket vastgelegd worden bij welke beconhouder een administratie hoort?  
• Ondersteunt het pakket meerdere vestigingen als het pakket per vestiging is geïnstalleerd?  
• Kan de aangifte ook aangeboden worden aan externe BAPI software om de aangifte te 

verzenden aan de Belastingdienst? Het kan zijn dat u op uw kantoor alle communicatie met 
de Belastingdienst via één applicatie (BAPI toepassing) wilt laten verlopen.  

• Kan de aangifte ook op papier afgedrukt worden?  
• Kan de aangifte via een (beveiligd) PDF bestand worden opgeslagen om als bijlage te mailen 

aan de cliënt?  
• Kan de aangifte via een (beveiligd) PDF bestand direct vanuit de applicatie worden gemailed 

aan de cliënt?  
• Kan de pincode van cliënten vooraf opgeslagen worden, zodat de pincode bij het verzenden 

automatisch opgehaald kan worden?  
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• Als de pincode van cliënten vooraf wordt opgeslagen is deze dan afgeschermd en niet 
zichtbaar voor medewerkers? (zoals bij een wachtwoord vaak het geval is door middel van 
weergave van  

• Wordt bij de aangifte de verzendstatus bijgehouden?  
• Wordt bij de aangifte de terugmelding van de Belastingdienst bijgehouden?  
• Wat zijn de correctiemogelijkheden als een aangifte is afgekeurd door de Belastingdienst?  
• Kan in het pakket toestemming van de cliënt voor het doen van aangifte door de intermediair 

worden vastgelegd?  
• Kan in het pakket een planning van in te dienen aangiftes worden vastgelegd?  
• Is een voortgangsbewaking mogelijk met het pakket? Is bijvoorbeeld zichtbaar welke aangiftes 

nog openstaan en waarvoor de toestemming van cliënten nog niet is ontvangen?  
• Houdt de software rekening met de mogelijkheid om de aangifte op papier af te drukken en 

handmatig in te voeren via de website van de Belastingdienst? Kan dit dan worden 
opgegeven in de software zodat de aangifte niet alsnog elektronische wordt verzonden maar 
de status "afgehandeld" krijgt.  

• Kunnen bedragen van een BTW aangifte handmatig aangepast worden voordat de aangifte 
wordt verzonden?  

• Worden handmatig aangebrachte correcties op een BTW aangifte automatisch verwerkt in de 
boekhouding via een journaalpost naar het grootboek?  

• Wordt er historie bijgehouden van handmatig aangebrachte correcties op een BTW aangifte?   

Door: Gerard Bottemanne, onderzoeksbureau GBNED 

 


