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Geen aangiftesoftware, toch SBR? 
 
December 2013, Gerard Bottemanne, Menno Kooreman en Jaap Wassink 
 
Afgelopen weken ontvingen wij vragen van intermediairs die geen gebruik maken van 
aangiftesoftware. Het gaat veelal om intermediairs die alleen werken en voor de 
belastingaangiften gebruik maken van het aangifteprogramma voor particulieren en het 
Persoonlijk Domein voor ondernemers via de website van  de belastingdienst. De vraag die zij zich 
stellen  is of zij moeten investeren in aangifte software en een PKIoverheid services certificaat? 
  
Ten eerste is het goed om op te merken dat het Persoonlijk Domein bij de Belastingdienst alleen 
bedoeld is voor de ondernemers zelf en niet voor intermediairs. In de praktijk wordt het Persoonlijk 
Domein voor ondernemers echter ook door intermediairs gebruikt die met de persoonlijke 
inloggegevens van hun klant de belastingaangiften doen voor hun klanten. Kunnen zij dit komende 
jaren blijven gebruiken en wat zijn alternatieven? 
 
Belastingdienst en SBR 
De SBR verplichtstelling voor de belastingdienst houdt in dat sinds 1 januari 2013 de aangiften IB en 
Vpb in SBR aangeleverd moeten worden bij Digipoort. Met ingang van 1 januari 2014 volgen de BTW 
aangifte en de ICP-opgaaf. (Zie ook artikel SBR: BTW-aangifte en ICP-opgaaf).  Steeds meer stromen 
zijn nu al of op korte termijn (alleen) via SBR mogelijk, waaronder het aanvragen van uitstel volgens 
de uitstelregeling belastingconsulenten, het ophalen van kopie-aanslagen, de OB suppletie en het 
aanvragen en wijzigen van toeslagen. 
 
Intermediairs (en ondernemers) die aangiftesoftware gebruiken hebben afgelopen jaar de overstap 
naar Digipoort gemaakt door SBR software*) te installeren en door aanschaf van een PKIoverheid 
services certificaat. De aangiftesoftware verstuurt sindsdien de aangiften IB en Vpb naar Digipoort.  
Degenen die het Persoonlijk Domein van de Belastingdienst gebruikten hebben zelf niets hoeven te 
doen. Aangezien het Persoonlijk Domein door de komst van SBR niet is verandert kan het Persoonlijk 
Domein door deze groep gebruikt blijven worden. 
 
Uitgangspunten van de Belastingdienst:  

1. de Belastingdienst biedt belastingplichtige burgers en bedrijven basisvoorzieningen aan. 
Voor bedrijven is dit het beveiligde gedeelte op de site van de Belastingdienst. Daarnaast 
kunnen ondernemers ook commerciële software gebruiken.   

2. Uitgangspunt bij intermediairs is dat zij voor hun klanten de aangiften verzorgen via 
commerciële software. De basisvoorzieningen zijn voorbehouden aan burgers en bedrijven  

 
SBR voor SBA en uitstel 
Met de komst van SBR veranderen ook de EKA en de uitstelregeling belastingconsulenten. De EKA 
(Elektronische Kopie Aanslag) wordt opgevolgd door de SBA (Service Bericht Aanslag), een 
machtiging van uw klant dat u kopieën ontvangt van alle beschikkingen en communicatie rondom 
een aangifte. De SBA helpt u om sneller zicht te hebben op de afhandeling van de aangifte die u 
namens uw klant hebt ingediend.  
 
Bij de SBR verplichtstelling voor een belastingsoort zal  de bijbehorende EKA opgevolgd worden door 
de SBA die dus alleen via Digipoort aangevraagd wordt. 
 
Met ingang van aangiftejaar 2013 vervalt de mogelijkheid voor intermediairs om uitstel op papier of 
middels BAPI aan te vragen bij de Belastingdienst. U kunt dan alleen met SBR en via Digipoort gebruik 
maken van de uitstelregeling belastingconsulenten. 
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Dus als u gebruik wilt gaan of blijven maken van SBA en/of de uitstelregeling belastingconsulenten 
dan zult u de overstap naar SBR moeten maken. Inmiddels is er software op de markt, specifiek 
bedoeld voor intermediairs om alleen de uitstelregeling via SBR af te handelen.  Zie 
www.ictaccountancy.nl/belastingaangiftesoftware. 
 
KvK en SBR 
Per 1 januari 2014 is het niet meer mogelijk om publicatiestukken per email aan te leveren bij de 
Kamer van Koophandel. U kunt voortaan in SBR aanleveren of per post. De mogelijkheid om per post 
aan te leveren is echter eindig, publicatiestukken over boekjaren die beginnen op of na 1 januari 
2016 zullen verplicht in SBR aangeleverd moeten worden. Hiertoe is een wetswijziging nodig die naar 
verwachting begin 2015 wordt gepubliceerd. 
Zie ook het artikel en white-paper: SBR en de jaarrekening. 
 
Voor de Kamer van Koophandel kunt u in principe nog tot 2016 toe zonder SBR software*) en 
PKIoverheid services certificaat. 
 
Mogelijkheden SBR software 

Voor SBR heeft u software nodig die in SBR kan rapporteren. De gezamenlijke koepels hebben de 

website www.SBRsoftwarecheck.nl in het leven geroepen om intermediairs inzicht te geven in de 

status en mogelijkheden die de verschillende softwareleveranciers bieden op het gebied van SBR. 

Als intermediair heeft u de volgende mogelijkheden; 
 
1. Lokale software voor de aangiftes inclusief een koppeling met Digipoort. 
2. Lokale software voor de aangiftes waarbij een portal wordt ingezet voor: 

a. accorderen en/of 
b. verzenden naar Digipoort 
Bij dit laatste eventueel met een PKI verzamelcertificaat waarbij dan geen SBA’s gebruikt kunnen 
worden. 

3. Cloud software voor de aangiftes inclusief een koppeling met Digipoort. 
Eventueel met een PKI verzamelcertificaat waarbij dan geen SBA’s gebruikt kunnen worden. 

4. Cloud software voor de aangiftes waarbij een portal wordt ingezet voor: 
a. accorderen en/of 
b. verzenden naar Digipoort 
Bij dit laatste eventueel met  een PKI verzamelcertificaat waarbij dan geen SBA’s gebruikt kunnen 
worden. 

 
Aan de uiteindelijke keuze liggen diverse afwegingen ten grondslag die per organisatie verschillend 
(kunnen) zijn. Om een beeld te vormen noemen we enkele mogelijke oplossingen zonder daarin 
volledig te willen zijn. 
 

 Bij een lokaal programma heeft u een eigen PKIoverheid services certificaat nodig. U koopt in dat 
geval bijvoorbeeld aangiftesoftware voor de IB en Vpb zodat u én een aangifte programma heeft 
én via Digipoort in SBR kunt aanleveren en communiceren. 

 

 Bij een portal hoeft u wellicht geen aangiftesoftware te kopen en kunt u de portal gebruiken voor 
enkel het communicatieproces in SBR met Digipoort. Enkele portals bieden u ook de 
mogelijkheid om gebruik te maken van het zogenaamde PKI verzamelcertificaat. U gebruikt dan 
het PKIoverheid services certificaat van de portalleverancier. Bij een PKI verzamelcertificaat kunt 
u echter geen gebruik maken van SBA’s.  
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De mogelijkheden en de afwegingen zijn divers en omvangrijk. De software is dan ook in een brede 
prijsrange beschikbaar. Voor een juiste keuze is het van belang om uzelf af te vragen; wat wil ik? Bent 
u tevreden met de wijze waarop u werkt en wilt u minimaal investeren in SBR? In dat geval klopt u 
aan bij uw huidige leverancier en vraagt u naar de minimale aanpassingen. Kiest u meer strategisch, 
dan stelt u zichzelf de vraag welke dienstverlening u wilt bieden en hoe automatisering daar binnen 
past. Vervolgens kijkt u welke software u dat kan bieden. 
 
Welke afweging u ook maakt, op (korte) termijn ontkomt u niet aan SBR software en een(verzamel) 
PKIoverheid services certificaat. 
 
Wilt u meer weten? Op www.SBRsoftwarecheck.nl  staan diverse artikelen gepubliceerd. Ook kunt u 
contact opnemen met uw koepelorganisatie. 
 
 
 
*) Voor de leesbaarheid van bovenstaand artikel is de term SBR software gebruikt Feitelijk bestaat er 
geen SBR software. In het artikel wordt de software aanpassing bedoeld van de eigen software 
leverancier. Soms betreft het een update van de software soms een aanvullende module of licentie 
waarmee de software geschikt is om in SBR te rapporteren. 
 
 
Dit artikel maakt deel uit van een reeks publicaties vanuit het SBR Koepeloverleg in samenwerking 
met GBNed. Voor de meest actuele gegevens en de status van leveranciers over SBR en 
softwarepakketten kunt u terecht op www.SBRsoftwarecheck.nl, de SBR website van de 
gezamenlijke koepelorganisaties.  
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