
Vanaf Belastingjaar 2012

Verplicht aanleveren met SBR

SBR is een methode om digitaal gestandaardiseerde financiële rap
portages samen te stellen en aan te leveren. Het zorgt voor efficiën
tere aanlevering en verwerking, minder fouten, meer tijdwinst en 
vooral: eenduidigheid en standaardisatie. SBR is door de Belasting
dienst, de Kamer van Koophandel en het CBS aangeduid als dé 
manier van rapporteren van gegevens. Ook diverse banken*   
ontvangen kredietrapportages in SBR.  

Rapportages
Softwareleveranciers, accountants, administratiekantoren, onder
nemers en overheden hebben de afgelopen jaren samengewerkt om 
SBR tot stand te brengen. De reden daarvoor was efficiency te behalen 
op alle fronten, voor iedere partij. Om duidelijkheid voor de toe
komst te geven, is in 2011 besloten om SBR als verplichte aanlever
methode gefaseerd in te voeren voor diverse rapportages. 

Standard Business Reporting Programma
Een initiatief van de Nederlandse overheid

Vanaf 1 januari 2013 kunt u uw IB- en VpB-aangiftes over het jaar 2012 niet meer via 

BAPI aanleveren. Vanaf die datum is de Digipoort het enige aanleverkanaal waarmee u 

direct vanuit uw software deze aangiftes indient. Waarom? Omdat Standard Business 

Reporting (SBR) de standaard wordt voor financieel rapporteren aan de overheid. 

Andere rapportages zullen de komende jaren volgen. De feiten op een rij. 



De planning daarvan is als volgt:

Waarom verplicht?
Er wordt gesproken over verplichtstelling van SBR en het nut daar
van. Feitelijk is het zo dat u nu al verplicht elektronisch aangifte 
doet vanuit uw software aan de Belastingdienst. Wat er vanaf 2013 
verandert is dat dit vanaf dan voor bepaalde aangiftes via een ander 
elektronisch kanaal gaat, de Digipoort. In die zin wordt SBR verplicht 
gesteld. Met die nuance dat een aantal andere aanlevermethoden nog 
blijft bestaan, zoals dat nu – naast BAPI – ook al het geval is: het per
soonlijk domein en, in uitzonderlijke gevallen, papier. 
Verplichtstelling klinkt dus dwingend, maar afgezet tegen de huidige 
verplichting van elektronisch aangifte doen is dat relatief. In ieder 
geval is  het zo dat u door deze standaardisatie en hergebruik van 
gegevens sneller rapportages samenstelt en instuurt en de ontvan
gende partij ze sneller kan verwerken.  

Switch
Is SBR dan alleen maar een kanaalswitch? Nee, zeker niet. Naast die 
wisseling van het aanleverkanaal wordt er in SBR gewerkt met een 
standaardtaal (XBRL) en een gemeenschappelijk ‘woordenboek’, de 
Nederlandse Taxonomie. Deze werkwijze maakt het mogelijk om de 
gegevens die in de bronadministratie zijn neergelegd, voor verschil
lende rapportages aan diverse uitvragende partijen (Belastingdienst, 
Kamer van Koophandel, CBS, diverse banken en in de toekomst wel
licht meer partijen) te hergebruiken. En juist door dit hergebruik 
wordt de winst behaald in tijd, foutreductie en verwerking.  

Hoe werkt het?
1. SBR maakt gebruik van de wereldwijde standaardtaal XBRL. Deze 

moet in uw software zijn ingebouwd om met SBR te kunnen werken. 

2. U moet een PKIOverheidcertificaat aanschaffen en installeren in 
uw software. Dit certificaat is te verkrijgen bij een zogenoemde CSP. 
Er zijn verschillende soorten, maar u heeft een PKIOverheidservices 
certificaat nodig. Dit zorgt voor authenticatie van de rapportage die 
u instuurt (herkent u als vertrouwde afzender) en zorgt voor een 
beveiligde verbinding met Digipoort, de elektronische postbus van 
de overheid. 

3. Een koppeling met Digipoort is nodig om rapportages in te kunnen 
zenden. Hier zorgt uw softwareleverancier voor. 

4. De gegevens uit uw administratie moeten nu volgens de Nederlandse 
Taxonomie gelabeld worden. Dat kan handmatig, maar het kan ook 
– afhankelijk van uw software – automatisch en dat scheelt veel tijd. 
Dit is overigens een eenmalige handeling, voortaan doet uw software 
dit jaarlijks zelf. 

5. Nu de gegevens gelabeld zijn, zijn ze voor alle rapportages te her
gebruiken. U stelt dus met de eenmalig ingevoerde gegevens 
diverse rapportages (jaarrekening, kredietrapportage, belasting
aangiften, statistieken) samen en kan deze met een druk op de 
knop verzenden. 

6. U krijgt van de Digipoort informatie of uw gegevens (technisch) 
goed zijn ontvangen. 

Breder inzetbaar
SBR is geen geïsoleerd initiatief. In de toekomst zullen andere 
organisaties hun gegevens via SBR uitvragen. Denk aan onderwijs
instellingen of zorgverzekeraars. Ook internationaal gezien wordt 
SBR steeds meer de standaard. In diverse landen is aanlevering van 
XBRL voor financiële informatie al een verplichting. 
Zie voor meer informatie www.sbrnl.nl. 

Contact
Voor informatie over SBR:
www.sbrnl.nl / sbr@logius.nl / 070 889 63 19

Voor technische vragen over berichtenaanleveringen: 
servicecentrum@logius.nl / 0900 – 555 4555 
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*Zie voor de bij SBR aangesloten banken www.rapportageportaal.nl

Voor wie niet? 
Maakt u gebruik van het Persoonlijk Domein van de 
Belasting dienst bij het doen van aangiftes voor uw klanten? 
Dan verandert er voor u niets. SBR heeft alleen betrekking 
op aangiftes die rechtstreeks uit de software, dus systemto
system, verzonden worden. 

2013 Aangifte IB en VpB over belastingjaar 2012  
aan de Belastingdienst

2014 OB en ICP, jaarrekeningen voor de kleine rechtspersoon

2015 Diverse statistiekopgaven aan het CBS

Jaarrekeningen voor middelgrote  
en grote rechtspersonen aan de KvK

Eventuele andere stromen aan de Belastingdienst


