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Coevorden, juni 2010 

Fiscale aangiftesoftware:  Verkort of niet verkort de winstaangifte doen? 

Het aanbod van fiscale aangiftesoftware is in de vorige eeuw alleen maar gedaald. De afgelopen 
jaren kunnen we spreken over een stabiel speelveld met zeven aanbieders. Dat aantal is relatief 
klein als we het afzetten tegen het aantal aanbieders van boekhoudsoftware. In tegenstelling tot 
boekhoudsoftware is fiscale aangiftesoftware frequent (minimaal jaarlijks) aan wijzigingen 
onderhevig. Ook het elektronisch berichtenverkeer speelt een grote rol bij het doen van fiscale 
aangiftes.  

Hoewel dit artikel bedoeld is om inzicht te geven in het aanbod van fiscale aangiftesoftware en de 
ontwikkeling daarvan, geven we eerst even een overzicht van de soorten van fiscale aangiftes en 
mogelijkheden waarin deze ingediend kunnen worden bij de Belastingdienst.  

Soort aangifte BAPI XBRL Website 
Belasting-
dienst  

Handmatig 

Aangifte Inkomstenbelasting (IB 
Winst) 

Ja Gecontroleerd 
1) in 2010 

Ja - 

Aangifte Inkomstenbelasting (IB 
niet-winst) 

Ja Gecontroleerd 
1) in 2010 

Ja Ja 

Verkorte Winstaangifte IB (nieuw) - Gecontroleerd 
vanaf 2011 

- - 

F-Biljetten IB (ingeval van 
overlijden) 

Ja - Ja Ja 

M-Biljetten IB (ingeval 
immigratie/emigratie) 

- - - Ja 

C-Biljetten (voor in het buitenland 
wonende belastingplichtige)   

Ja - Ja Ja 

Aangifte Vennootschapsbelasting 
(VPB) 

Ja Gecontroleerd 
1) in 2010 

Ja - 

Verkorte Winstaangifte VPB (nieuw) - Gecontroleerd 
1) in 2010 

- - 

VPB aangifte buitenlandse 
ondernemingen (met inkomsten in 
Nederland) 

- - - Ja 

Aanvragen van uitstel Ja - Ja Ja 
Verzoek wijziging voorlopige 
aanslag 

Ja - Ja Ja 

Elektronische Kopie Aanslag 
intermediairs (EKA) 

Ja - - - 

Gegevens vooringevulde aangifte IB 
niet-winst naar intermediairs 

- - - - 

Gegevens vooringevulde aangifte IB 
niet-winst naar burgers 

- - Ja - 

1) Gecontroleerd: dat wil zeggen dat de aanlevering vooraf afgestemd wordt met de Belastingdienst die de 
aanlevering dan kan monitoren.  
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(Bron: XBRL Handboek voor intermediairs, april 2010) 

In relatie tot fiscale aangiftesoftware zijn de eerste twee kolommen van het voorgaande overzicht 
van belang. De fiscale aangiftesoftware kan al jaren met BAPI overweg om gegevens automatisch 
uit te wisselen met de Belastingdienst. Het begrip BAPI is dan ook bij alle accountants bekend. 
Gegevens uitwisselen met de Belastingdienst in het XBRL formaat via Digipoort (de opvolger van 
het BAPI-kanaal) komt slechts langzaam van de grond. De belangrijkste oorzaak van dit laatste is 
dat de Belastingdienst XBRL nog niet in voldoende mate ondersteund. Zo kunnen Elektronische 
Kopie Aanslagen (EKA’s) alleen nog via het BAPI-kanaal retour worden ontvangen. Natuurlijk 
kunt u er als intermediair voor kiezen om sommige aangiftes in te sturen in XBRL formaat via 
Digipoort. Maar houdt u goed in de gaten dat het BAPI-kanaal dan ook in stand moet blijven. In 
ieder geval voorlopig en dat is een rekbaar begrip. 

Dit artikel gaat niet uitgebreid in op XBRL als ontwikkeling. Daarvoor wordt onder meer verwezen 
naar het artikel over XBRL, elders in dit blad. Wel willen we nog even het begrip “fiscaal 
jaarrapport” er uit lichten.     

Het geheel aan verantwoordingsrapportages op fiscale grondslag voor kleine ondernemers wordt 
aangeduid met de term Fiscaal Jaarrapport (FJR), dat momenteel is opgebouwd uit de volgende 
rapportages: 

• Jaarrekening op fiscale grondslag  
• Publicatiestukken op fiscale grondslag  
• Verkorte Winstaangifte (VPB en vanaf 2011 IB)  
• Kredietrapportage (zowel kleine rechtspersonen als ondernemingen van natuurlijke 

personen) 

Door het Fiscaal Jaarrapport komt hergebruik van gegevens, zoals beoogd door het SBR-
programma (Standard Business Reporting), tot uiting. Een fiscale gegevensset vormt hierbij de 
basis. 

Aansluiten op het fiscaal jaarrapport betekent impliciet het aanleveren van de verkorte 
winstaangifte in XBRL formaat via Digipoort. Dit laatste kan dan consequenties hebben voor uw 
fiscale aangifte software.  

Afgelopen jaren is al vaker de vraag gesteld of specifieke aangiftesoftware IB en VPB eigenlijk 
nog wel nodig is als de verkorte winstaangifte IB en VPB in XBRL een feit is? 

Wij hebben aan leveranciers van fiscale aangiftesoftware de stelling voorgelegd dat fiscale 
aangiftesoftware voor de IB en VPB straks niet meer nodig als de verkorte winstaangifte IB en 
VPB een feit is in XBRL. Dit leverde de volgende antwoorden op: 

AFAS ERP Software: 
”Wij hebben de volgende aandachtspunten: 

• Uitstel zal toch aangevraagd moeten worden. 
• Hoe om te gaan met de voorlopige aangifte. 
• Hoe gaat men de toeslagen aanvragen. 
• Hoe gaat men de EKA’s aanvragen, stopzetten, verlengen etc. 
• Hoe gaat men de EKA’s volledig automatisch vergelijken. 
• Hoe gaan we met de verliesverrekening om en alle regels daaromheen. 
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• Hoe gaan we met alle stallingsregelingen om (doorschuifregeling). 
• Wat doen we met allerlei speciale berekening zoals voorkoming dubbele belasting, premie 

berekeningen, 30 % etc. 
• Thin cape regeling (beperkt renteaftrek op vreemd vermogen). 
• Berekening van de (milieu)investeringsaftrek. 

Met andere woorden: natuurlijk is het mogelijk om allerlei zaken toe te voegen aan een 
boekhouding, maar wat je dan aan het doen bent is een fiscaal pakket bouwen”. 

Kluwer: 
”Getuigt van een onjuiste opvatting over het werk van een fiscalist. Immers blijven er altijd de 
(algemene) fiscale vragen over alsmede verschillende andere onderdelen die niet in het (XBRL) 
bericht worden uitgevraagd”. 

Primaccount Software: 
”Wij zijn van mening dat dit niet zo is. Als voorbeeld nemen we de Verkorte aangifte VPB, hierin 
worden posten gesaldeerd, waardoor de klant die de aangifte gaat ondertekenen bepaalde posten 
niet kan beoordelen. Behoefte is dus toch dat er naast de beknopte overzichten vanuit XBRL een 
duidelijk en uitgebreider overzicht is dat de klant goed kan beoordelen. Verder is het zo dat een 
aangiftepraktijk niet alleen te maken heeft met het maken van aangiften, maar ook met 
planningen, uitstel, VA-regeling, toekomstige berekeningen, dividendbelasting aangiften en 
beoordeling van aanslagen. Kortom een aangiftepraktijk omvat veel meer dan alleen het maken 
van de aangifte zelf”. 

Reed Business: 
”De verkorte aangifte is nog steeds een aangifte, als je analyseert hoe onze software moet 
veranderen om inhoudelijk een verkorte winstaangifte te produceren, is dat marginaal. Je moet 
alles toch een keer hebben berekend en vastgesteld om een eventuele verkorte selectie daaruit te 
verzenden.” 

Sdu Uitgevers: 
”Onze visie is dat behoefte aan fiscale aangiftesoftware, ook voor de IB en VPB, blijft bestaan. 
Deze behoefte komt onder andere voort uit de behoefte van verslaglegging en fiscaal rekenwerk 
waar onze gebruikers gebruik van maken”. 

Unit4: 
” Niet mee eens: 
- Er is veel meer dan alleen winstaangifte. 
- Vraagtekens omtrent het volledig wegvallen van de commerciële verschillen. 
- Verrijking van de aangifte is eenvoudig met UNIT4 SBR  te realiseren binnen een aangifte 
  programma. 
- De workflow kan beter worden gestructureerd. 
- De controle op de uitstelreling is beter te structureren vanuit het aangifteprogramma.” 

Of leveranciers van bijvoorbeeld boekhoudsoftware straks een verkorte IB aangifte kunnen 
samenstellen in XBRL formaat valt nog te bezien, gezien de vele extra elementen in zo’n aangifte 
die niet standaard in een boekhoudpakket zitten. De tijd zal het leren. Uit bovenstaande 
antwoorden blijkt in elk geval dat leveranciers van fiscale aangiftesoftware er niet zomaar in 
geloven dat hun software straks geen toegevoegde waarde meer heeft.  

Op de volgende pagina’s treft u een nadere specificatie van de mogelijkheden van de fiscale 
aangiftesoftware, zoals opgegeven door betreffende leveranciers. De volgende functionaliteit en 
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eigenschappen zijn door alle leveranciers met “Aanwezig” beantwoord en daarom achterwege 
gelaten bij de specificatie. 

Aanwezig in alle aangifte software: 

• Standaard IB-aangiftes (IB winst en IB niet-winst)  
• C-Biljet (wonen buiten Nederland, maar belastingplichting in Nederland) 
• M-Biljet (deel van het jaar in Nederland door emigratie of immigratie)1 
• F-Biljet (ingeval overlijden) 
• VPB aangifte binnenland 
• VPB aangifte buitenlandse onderneming (C-Biljet)1  
• Uitstelregeling 
• Voorlopige aanslag (verzoek wijziging) 

Naast naam en website van de leverancier bestaat de specificatie uit beantwoording van vragen 
over ondersteuning van: 

• Aangifte dividendbelasting 

• Aangifte successie-/schenkingsrecht 

Met betrekking tot ondersteuning van XBRL/SBR wordt gevraagd naar: 

• Verkorte Winstaangifte IB in XBRL formaat; dit zal gecontroleerd mogelijk zijn in 2011 

• Verkorte Winstaangifte VPB in XBRL formaat; gecontroleerd mogelijk in 2010 

• De mogelijkheid om winstaangiftes in XBRL te importeren vanuit andere toepassingen. 
Zoals boekhoud- en rapportagesoftware 

• Een directe koppeling met Digipoort 

• Een koppeling met een of meer XBRL Service providers;  deze laatste zorgt dan voor 
communicatie met Digipoort 

• Een koppeling met een of meer autorisatieregisters 

• Een of meer digitale certificaten voor Digipoort   

En verder wordt in de specificatie antwoord gegeven op vragen over de ondersteuning van: 

• Relatiebeheer 

• Workflow en voortgangsbewaking van aangiftes. 

Tot slot biedt de specificatie ruimte voor opgave van onderscheidend vermogen van de software 
(t.o.v. andere fiscale aangiftesoftware) en eventuele opmerkingen die van belang zijn te melden. 

                                                            

1  Wordt door Tecknow nog niet ondersteund. 
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