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SBR verplichtstelling :  status bij Belastingdienst en Leveranciers 

Februari 2013, Gerard Bottemanne, Menno Kooreman en Jaap Wassink 

Staat u in de startblokken om de eerste aangiftes (IB/VpB) via SBR (Standard Business Reporting) in 

te dienen of heeft u al aangiftes via SBR aangeleverd? 

SBR bestaat uit een standaardisatie van: 

1. Gegevens (de Nederlandse Taxonomie); 

2. Processen (Digipoort, BIV); 

3. Techniek (XBRL en andere standaards). 

Voor veel intermediairs is de overgang naar SBR een louter technische overgang. In een volgend 

artikel komen we terug op de invoering van SBR in een meer strategische context en het belang 

daarvan voor uw kantoor. In dit artikel beperken we ons tot de huidige verplichtstelling. De 

technische overgang van deze verplichtstelling bestaat uit drie pijlers: 

1. Het huidige aangifteformaat wordt vervangen van XML naar XBRL; 

2. Aangiftes worden ondertekend met een PKIoverheid Services certificaat in plaats van het 

BAPI certificaat; 

3. Aangiftes worden verzonden via Digipoort in plaats van het BAPI-kanaal. 

EKA wordt SBA 

In het SBR-tijdperk wordt de EKA vervangen door de  SBA (Service Bericht Aanslag). Voor het 

ontvangen van SBA 's via Digipoort heeft u dan ook te maken met een nieuw machtigingsproces . De 

geregistreerde machtigingen in EKA worden niet automatisch doorgezet naar SBA. Bij de invoer van 

SBA heeft de Belastingdienst ervoor gekozen dat machtigingen per belastingjaar en per 

belastingmiddel worden geregistreerd. Als intermediair  moet u daarom voor ieder belastingmiddel 

(opnieuw) machtigingen aanvragen voor uw klanten.  

Onder meer enkele koepels voorzagen dat de SBA begin 2013 nog niet gereed zou zijn. De 

Belastingdienst heeft naar deze bezwaren geluisterd en eind augustus 2012 besloten dat 

intermediairs voor het aangiftejaar 2012 ook de EKA kunnen aanvragen via het BAPI-kanaal. De 

vertrouwde EKA via het BAPI-kanaal is dan ook nog volop in gebruik. 

Voor het aangiftejaar 2012 kunt u een SBA aanvragen naast de EKA, mits uw software dit 

ondersteunt. Vanaf aangiftejaar 2013 kunt u alleen nog maar met SBA werken. De EKA blijft dan nog 

wel in productie voor de afhandeling van oudere aangiftejaren (2012 en ouder). Dus ook voor een 

voorlopige aanslag over 2014 die u mogelijk al eind 2013 aanvraagt moet u met een SBA werken.  

Uw leverancier van fiscale aangiftesoftware zal zorgen dat u SBA’s per klant, per belastingjaar en per 

belastingmiddel kunt aanvragen in de loop van 2013. Verderop in dit artikel vindt u de huidige stand 

van zaken wat betreft de uitlevering van de SBA mogelijkheden van uw fiscale aangiftesoftware. 

Uitstel 

Intermediairs die uitstel aanvragen kunnen de invoering van SBR nog even oprekken. De 
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uitstelaanvraag voor het aangiftejaar 2012, die voor 1 april 2013 ingediend moet worden, kan 

namelijk nog via het BAPI-kanaal aangevraagd worden.  Dit is het resultaat van nauw overleg tussen 

de Belastingdienst en de markt. 

Aangiftes via SBR stromen binnen 

Inmiddels stromen de SBR aangiftes IB en VpB binnen bij de Belastingdienst via Digipoort. Dat 

betekent dat de invoering van SBR voor de aangifte IB en VpB goed verloopt. Een verwachte 

bottleneck bij de aanvraag en installatie van het PKIoverheid services certificaat is uitgebleven, de 

succesvolle implementatie bij de meeste intermediairs is daarmee inmiddels up & running.   

Planning Belastingdienst  

Nu de aangiftes IB en VpB via SBR ingediend worden maakt de Belastingdienst zich klaar voor 

volgende aangiftes en stromen in SBR: 

 Conform de bekend gemaakte roadmap gaat op 1 januari 2014 de volgende verplichtstelling  

in, namelijk voor de OB-aangifte en de opgaaf ICP. Een aandachtspunt voor intermediairs zijn 

klanten die zelf deze aangiftes verzorgen via hun (boekhoud)software.  

 De Belastingdienst treft ook voorbereidingen om de loonheffingberichten, die nu via BAPI 

lopen, te migreren naar SBR. Dit laatste op zijn vroegst in 2014.  

 De Belastingdienst treft inmiddels ook voorbereidingen om de Toeslagenberichten, die nu via 

BAPI ingestuurd kunnen worden, uiterlijk 2015 te migreren naar SBR. 

 Voor de inkomensheffing is een traject in voorbereiding om het M-biljet te digitaliseren en de 

communicatie met migranten verder te vereenvoudigen. De Belastingdienst wil begin 2015 

het digitale M-biljet beschikbaar stellen. Het M-biljet zal dan ook via SBR worden 

ondersteund. 

Er is nog geen planning vanuit de Belastingdienst voor de overgang naar SBR van de aangiftes erf- en 

schenkbelasting. 

We kunnen concluderen dat de eerste stappen in SBR zijn gezet door de Belastingdienst; de IB en 

VpB aangiften 2012 zijn sinds dit jaar verplicht, OB en ICP volgen per 1 januari 2014. Tegelijkertijd zijn 

voor meerdere stromen nog geen concrete overgangsdata bekend. Wellicht ook geen onverstandige 

keuze als je kijkt naar de grote omvang van het gehele SBR transitie proces. Een omvangrijk proces 

waarbij niet alleen de Belastingdienst maar ook softwareleveranciers, certificaatleveranciers, 

intermediairs én ondernemers moeten mee bewegen. We hopen komend jaar ook voor de overige 

belastingstromen concrete overgangsdata te ontvangen van de Belastingdienst. 

Naast de  belastingstromen hebben intermediairs natuurlijk ook nog te maken met de SBR stromen 

van andere uitvragende organisaties, zoals de Kamers van Koophandel en de banken. Dit aantal 

stromen zal naar verwachting de komende jaren verder toenemen. 

Overige SBR ontwikkelingen 

In het kader van de SBR ontwikkelingen zijn nog een aantal bijzonderheden te vermelden. 
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BAPI nog even nodig 

De BTW aangifte en ICP opgave kunnen al via SBR ingediend worden. Steeds meer 

boekhoudpakketten maken dit mogelijk of gaan dat mogelijk maken. De Belastingdienst treft ook 

voorbereidingen om de loonheffingberichten, die nu via BAPI lopen, te migreren naar SBR. Dit laatste 

op zijn vroegst in 2014.  

Gebruik van BAPI is dan nog nodig voor de Loonheffing, de Toeslagen en aangiftes IB en VpB over 

aangiftejaren van vóór 2012. Houdt u te zijner tijd rekening met de looptijd van uw BAPI-certificaat 

en stem bijtijds af of verlengen van het BAPI-certificaat straks nog nodig is en voor hoe lang. Voor 

zover dit laatste variabel is te bepalen. 

Verkorte aangifte gestopt 

Enkele jaren geleden is de verkorte aangifte geïntroduceerd. Eerst voor de VpB en daarna voor de IB. 

Vanaf het aangiftejaar 2012 maakt de Belastingdienst echter geen gebruik meer van de verkorte 

aangifte. Het is nog wel mogelijk verkorte aangiften VpB en IB over 2011 en oudere jaren in te 

sturen.  

Vooringevulde aangiften (VIA) 

Voor de Huba-partijen (FNV, CNV, ouderenbonden en Belastingdienst zelf) loopt een pilot waarbij 

met eHerkenning en DigiD Machtigen de VIA-gegevens kunnen worden opgehaald. De 

Belastingdienst treft tevens voorbereidingen om de vooringevulde aangifte, die nu nog niet via 

system-to-system kan worden opgehaald, op zijn vroegst in 2015 mogelijk te maken via SBR. De 

intermediair kan dan ook beschikken over de VIA-gegevens bij het invullen van aangiften voor 

klanten. 

eID-stelsel 

De eerder genoemde SBA’s (de opvolger van de EKA’s) werken met de machtigingsoplossing onder 

de naam B2. In de toekomst zal de Belastingdienst aansluiten bij het eID-stelsel.  De verwachting is 

dat eHerkenning ook hierbij aansluit. Tot die tijd zullen de SBA’s werken met de machtigingsoplossing 

B2. Het eID-stelsel moet voorzien in een compleet stelsel van authenticatie en machtigingen voor 

zowel burgers als ondernemers.  

Status fiscale aangiftesoftware en SBR 

In onderstaande tabel is aangegeven hoever leveranciers van fiscale aangiftesoftware zijn als het 

gaat om SBR. De uitvraag is gedaan  met betrekking tot de aangiften  IB en VpB, de aanvraag van de 

uitstelregeling, de aanvraag van het SBA en het kunnen inlezen van het SBA. 

Leverancier/status Aangifte IB (SBR) Aangifte VpB (SBR) Aanvraag 

uitstelregeling 

Aanvraag SBA Ontvangen SBA 

AFAS Software  1) Medio december 

2012 

(Vs. 2014.1.02) 

Medio december 

2012 

(Vs. 2014.1.02) 

1 maart 2013 

(Vs. 2014.1.04) 

Medio april 

2013 

(Vs. 2014.1.06) 

Medio april 

2013 

(Vs. 2014.1.06) 

Kluwer 5 februari 2013 

(Vs. 12.00) 

5 februari 2013 

(Vs. 12.00) 

Januari 2014  2) 

(Vs. 13.00) 

4
e
 kwartaal   

2013  3) 

(Vs. 12.20) 

4e kwartaal 

2013 

(Vs. 12.20) 
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Leverancier/status Aangifte IB (SBR) Aangifte VpB (SBR) Aanvraag 

uitstelregeling 

Aanvraag SBA Ontvangen SBA 

Primaccount 5 februari 2013 

(Vs. Febr2013) 

5 februari 2013 

(Vs. Febr2013) 

5 februari 2013 

BAPI 

(Vs. Febr2013) 

Medio 2013 Medio 2013 

Reed Business 22 januari 2013 

(Vs. 1.0)  4) 

Eind februari 2013 

(Vs. 1.0)  5) 

Nog niet 

ingepland  6) 

Medio 2013 Medio 2013 

Sdu Uitgevers 28 juni 2012 

(Vs. 11.02.1130) 

31 oktober 2012 

(Vs. 11.02.1141) 

Juni 2013  7) Juni 2013 Juni 2013 

Tecknow 22 februari 2013 15 maart 2013 29 maart 2013 29 maart 2013 29 maart 2013 

UNIT4  8) 5 februari 2013 

(Vs. 16.0) 

5 februari 2013 

(Vs. 16.0) 

28 januari 2014 

(Vs. 17.0) 

25 april 2013 

(Vs. 16.1) 

25 april 2013 

(Vs. 16.1) 

1) AFAS:  "AFAS ondersteunt SBR-aangiftes IB en VpB vanaf aangiftejaar 2011". 

2) Kluwer: "2013 uitstelregeling via XML". 

3) Kluwer: "SBA wordt pas in het najaar ingebouwd, EKA blijft gedurende heel 2013 

ondersteund. Uitstel via Digipoort wordt pas ingebouwd zodra BAPI niet meer mogelijk 

is". 

4) Reed Elsevier: "Inmiddels is versie 1.1 beschikbaar". 

5) Reed Elsevier: "Momenteel voor inhoudelijk testen, XBRL in beginsel klaar ". 

6) Reed Elsevier: "Het aanvragen van uitstel is in ons Cas-programma opgenomen dat ook 

Va-biljetten en Toeslagen bevat. Toeslagen kan voorlopig alleen via BAPI, vandaar niet al 

te veel haast met de andere posten, ook omdat de implementatie van XBRL zeer 

ingrijpend is en alle aandacht uiteraard moest uitgaan naar IB en VpB 2012. We zijn wel 

van plan op korte termijn ook de aangiften IB 2011 en VpB 2011 voor digipoort 

beschikbaar te stellen, zodat kleinere kantoren die tot nu toe zonder BAPI-certificaten 

werkten en pincodes gebruikten, niet gedwongen zijn om nu zowel een BAPI-certificaat 

als een pki-overheid certificaat te kopen. We gaan (deze week) ons BTW programma 

uitbrengen met BAPI (en pincode) ondersteuning, en in een volgende release (dit 

voorjaar) ook met digipoort-functionaliteit. De meeste aandacht zal de komende 

maanden uitgaan aan het verwerken van de SBA’s, de jaarlijkse aanvraag, de overgang 

van EKA’s naar SBA’s enz.". 

7) Sdu: "Sdu Belasting Office (SBO) spreidt het risico op kinderziektes bij deze nieuwe 

processen en technologie door eerst een periode met pilots te werken. Klanten van SBO 

werken mee aan de pilot om zo zeker te zijn dat er geen verrassingen zijn bij definitieve 

implementatie, wanneer de verplichting is gesteld door de Belastingdienst.”. 

8) Unit4: "Aanschaf van modules Unit 4 SBR Manager en Unit4 DigiPoort”. 
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Bovenstaande tabel met toelichting is een momentopname (eind februari 2013) en kunnen geen 

rechten aan worden ontleend. Voor de meest actuele gegevens en de status van andere leveranciers 

over SBR ready zijn en softwarepakketten kunt u terecht op www.sbrsoftwarecheck.nl.  

Volgend artikel 

Dit artikel maakt deel uit van een reeks artikelen vanuit het SBR koepeloverleg, in samenwerking met 

GBNED. Een volgend artikel is gepland voor het voorjaar en gaat in op de praktijkervaring met IB en 

VpB aangiftes op basis van SBR.  
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