
Ze stromen binnen: de aangiften  
IB en VpB met SBR

“Zo simpel als ik het nu  
vertel ging het ook”       

De kop is er af. De Belastingdienst heeft de eerste aangiften 
inkomstenbelasting (IB) en vennootschapsbelasting (VpB) 
voor het belastingjaar 2012 met SBR succesvol ontvangen. Het 
thema van maart laat zich raden: de aangifte IB en VpB. Twee 
intermediairs vertellen over hun eerste ervaringen met SBR.

De voorbereidingsfase zit er voor u - intermediairs en bedrijven 
die met commerciële aangiftesoftware werken - op. Stap voor 
stap bent u massaal overgestapt op SBR. Daarmee bent u keurig 
op tijd: sinds 1 januari is SBR het exclusieve kanaal voor de 
aangifte IB en VpB 2012 en later.

Uitvoerig informeren
Deny Dijkgraaf is applicatiemanager bij BDO Accountants & 
Belastingadviseurs. Hij is een van de hoofdrolspelers die BDO 
‘SBR-proof’ hebben gemaakt. “Wij hebben ons vooraf uitvoerig 
laten informeren en zijn onder meer om de tafel gaan zitten met 
onze softwareleveranciers. Zo wilden we weten of 1 PKIoverheid 
Services Certificaat voldoende is voor de 3 verschillende 
aangiftesoftwarepakketten, waar BDO mee werkt.”

“Dit blijkt het geval”, vervolgt Dijkgraaf. “Via één van onze 
softwareleveranciers hebben we een certificaat aangevraagd. 
Hiermee kunnen belastingadviseurs vanuit alle BDO-kantoren 
aangifte doen via Digipoort voor verschillende belastingen.”

PKIoverheid Services Certificaat
Ook administratiekantoor Welten - een kantoor met  
5 medewerkers - loopt voorop met SBR. Berry Welten:  

“Het digitale certificaat had ik al laten installeren. Die was dus al 
geïntegreerd in onze eigen werkprocessen, voordat ik de eerste 
aangiften IB 2012 met SBR verstuurde. Wij waren het eerste 
kantoor in Nederland dat met software van onze leverancier eind 
december 2011 de aangifte OB in XBRL verstuurde via Digipoort.”

“Afgelopen februari kregen wij de fiscale software voor de 
aangifte IB en VpB 2012 geleverd. In die software is het 
PKIoverheid Services Certificaat ‘gehangen’. Zo simpel als ik  
het nu vertel ging het ook. Inmiddels hebben we ongeveer  
30 aangiften IB ingediend”, legt Welten uit.

Niet nodig: koppeling Digipoort testen
Dijkgraaf geeft aan dat BDO binnen enkele weken SBR-klaar was. 
“BDO had behoefte aan bevestiging. Zo wilden we vooraf tests 
uitvoeren. Want je weet pas op het moment dat je de koppeling 
met Digipoort legt of een aangifte de deur uitgaat, en door de 
uitvragende partij goed wordt ontvangen. Uiteindelijk hebben 
we niet ‘live’ getest na geruststellende gesprekken met Logius en 
een relatiemanager van de Belastingdienst. Bovendien was er al 
uitvoerig getest door onze softwareleverancier via de 
Aansluitsuite Digipoort.”



Welten vult aan: “Achter de schermen bij de softwareleveranciers 
en bij de uitvragende partijen gebeurt veel. Daar doe je als 
intermediair je voordeel mee. Voorbeeld: de aangiftesoftware 
‘ziet’ aan de hand van het jaar, waarvoor je de aangiftegegevens 
hebt ingevoerd, of de aangifte met SBR of via het BAPI-kanaal 
moet worden ingediend. Je verstuurt letterlijk met een druk op 
de knop de aangifte via het juiste kanaal.”

Vlekkeloze aangifte
De aanlevering met SBR werkt dus hetzelfde als via het vertrouw-
de BAPI-kanaal? Dijkgraaf: “Ik controleer dagelijks de verzendin-
gen. Zoals verwacht blijven foutmeldingen uit. Wel zijn er enkele 
waarschuwingen in het softwarepakket. Die worden veroorzaakt 
door controles in de consistentieregels. Onze softwareleveran-
cier past die regels, indien nodig, in overleg met de 
Belastingdienst aan. Verder merken onze adviseurs niets van de 
veranderingen. De focus ligt op een juiste en volledige aangifte. 
Voor hen is SBR als de techniek onder de motorkap van hun 
auto, die moet het gewoon doen.”

De aangiften met SBR van administratiekantoor Welten verlopen 
vlekkeloos. “Het gaat bij ons vanaf de eerste aangifte direct goed. 
Misschien komt dit omdat wij niet met eigen administratiesoft-
ware werken, maar met een kant-en-klaar product. De 
Belastingdienst verstuurt nog in hetzelfde proces een retour-
bericht. Daar is niets aan veranderd.”

Advies: nu aansluiten op SBR
Wie nog niet is aangesloten moet zich haasten om snel aan te 
sluiten op SBR, zo adviseren beide heren. Welten is duidelijk in 
zijn mening: “Een professioneel kantoor doet aangifte met SBR, 
ook de kleine kantoren. Dijkgraaf vult aan: “SBR is de toekomst, 
daar kun je niet om heen. Als je nu niet start, ben je straks 
mogelijk te laat met indienen en riskeer je verzuimboetes.  
Daar zitten klanten niet op te wachten.”
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