
DAC7 tijdlijn voor platformexploitanten
Check hier wat u wannéér moet doen en hoe u zich voorbereidt voor de DAC7-rapportage 

2022 

Voorbereiding

Q4 2022

Check en voorbereiding

 ▪ Controleer of u moet rapporteren: 
raadpleeg de checklist en de uitgebreide 
informatie op belastingdienst.nl/dac7.

 ▪ Bepaal wat u moet rapporteren en welke 
uitzonderingen mogelijk gelden.

 ▪ Zorg ervoor dat u op de hoogte bent van 
de verificatievereisten en de te verzamelen 
gegevens die u moet rapporteren om latere 
navraag bij verkopers en correcties te 
minimaliseren.

 ▪ Inventariseer welke systemen en 
procesaanpassingen noodzakelijk zijn.

 ▪ Start met de aanpassing van systemen 
en processen.

Q4 2022

Voorlichting en implementatie

 ▪ Begin met het informeren van uw 
verkopers.

 ▪ Voer wijzigingen door in systemen en 
processen en test deze.

2023 

Start registratie gegevens

01-01-2023

Start registratie gegevens 
nieuwe klanten

Van nieuwe verkopers die zich vanaf 2023 
registreren op uw platform controleert u de 
identiteit en legt u de transactiegegevens vast.

31-12-2023

Voltooiing identificatie en 
gegevensverzameling voor in 
2023 geregistreerde verkopers

U voltooit de identificatie en de 
gegevensverzameling over nieuwe verkopers 
die zich in 2023 op uw platform hebben 
geregistreerd.

2024 

Start levering gegevens

01-01-2024

Start registratie gegevens 
bestaande klanten

Van alle verkopers die vanaf 1 januari 2024 
transacties verrichten, controleert u (alsnog) de 
identiteit en legt u de transactiegegevens vast.

31-01-2024

Start levering gegevens aan 
Belastingdienst

Uiterste datum waarop u gegevens van 
nieuwe verkopers en hun transacties uit 2023 
aanlevert aan de Belastingdienst.

31-12-2024

Voltooiing identificatie en 
gegevensverzameling voor alle 
geregistreerde verkopers

U voltooit de identificatie en de gegevens
verzameling voor alle verkopers die zich tot op 
deze datum op uw platform hebben 
geregistreerd.

2025 

DAC7 volledig operationeel

01-01-2025

Reguliere jaarlijkse 
gegevenslevering 

U levert vanaf nu jaarlijks de gegevens van de 
verkopers op uw platform aan de 
Belastingdienst. Dit geldt ook voor de nieuwe 
verkopers die gedurende het jaar  van uw 
platform gebruik zijn gaan maken. 

31-01-2025

Levering gegevens aan 
Belastingdienst over 2024

Uiterste datum waarop u gegevens van 
verkopers en transacties uit 2024 aanlevert 
aan de Belastingdienst.

N.B. Wie is een verkoper? 
Een ‘verkoper’ is een verkoper, verhuurder of 
dienstverlener die als (rechts)persoon of entiteit 
gebruik maakt van een platform en daar een 
relevante activiteit verricht.

Meer weten? 
> belastingdienst.nl/dac7

Aan deze informatie kunnen geen rechten 
worden ontleend.

Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend. AL
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https://belastingdienst.nl/dac7
https://belastingdienst.nl/dac7
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