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Rapportage verplichtingen 

 
Sinds 1 januari 2013 is XBRL dé standaard voor bedrijven om hun 
aangiften Inkomstenbelasting/ Vennootschapsbelasting elektronisch in te 
dienen bij de Belastingdienst.  

 
Sinds 1 januari 2014 is XBRL ook dé standaard voor het deponeren van 
jaarrekeningen bij de Kamer van Koophandel. Ook is sinds 1 januari 2014 
BTW en ICP rapportages niet meer mogelijk via BAPI. Dit moet voortaan 
via XBRL en Digipoort. 

 

Workshop: "Sector en private extensies en taxonomieën" 
 
Om softwareleveranciers te ondersteunen bij de 
rapportageverplichtingen organiseert XBRL Nederland op 15 april 2014 de 
workshop "Sector en private extensies en taxonomieën" in AC Meeting 
Centre Utrecht in De Meern. 

 
Het programma* ziet er als volgt uit: 

13:30 uur : Ontvangst  

14:00 uur : Opening 

14:05 uur : 
Toelichting ontwikkeling van de taxonomie voor de 

onderwijssector en ervaringen 

14:45 uur : Verdieping technische positionering eigen taxonomieën 

15:20 uur : Pauze 

15:40 uur : Verdieping opbouw randvoorwaarden eigen taxonomieën 

16:10 uur : Toelichting certificering en Trusted Taxonomy Center 

16:50 uur : Afsluiting 

   

*Eventuele wijzigingen onder voorbehoud. Kijk op onze website voor 

eventuele wijzigingen. 

Aannmelden  
Aanmelden voor deze bijeenkomst kan via Shuhuang Ng. Na uw 

aanmelding ontvangt u een bevestiging met een routebeschrijving. 

 

Jaarrekeningen aanleveren via SBR vanaf boekjaar 2016 

 
Er wordt gewerkt aan een wetswijziging waardoor het naar verwachting 
vanaf boekjaar 2016 alleen nog mogelijk is om jaarrekeningen via SBR 
aan te leveren. Op dit moment kunnen rechtspersonen in de 
bedrijfsklasse klein hun jaarrekening al via SBR deponeren. In de loop van 
2014 komt het deponeren via SBR ook beschikbaar voor rechtspersonen 
in de bedrijfsklassen (middel)groot. Meer informatie hierover is te vinden 
op de website van SBR. 
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Uitgelicht  

Workshop "Sector en 
private extensies en 
taxonomieën op 15 
april 2014 in De 
Meern. 
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SBR selectietool 2014 voor KvK-rapportages online 

 
Gezien de in productie namen van de NT 2014 8.0 is er nu een 
update van de selectietool beschikbaar. De SBR selectietool geeft 
inzicht in de beschikbare documenten en de benodigde 
rapportagevorm voor het financiële verslaggevingsdomein. De tool is 
bedoeld voor opstellers van jaarrekeningen helpen in de selectie van 
een geschikte rapportage. 
 
Lees meer>>> 

 

Vanaf aangiftejaar 2013 alleen nog Serviceberichten 
Aanslag voor aangiften IB en VpB 

 
Intermediairs die namens klanten aangiften Inkomstenbelasting (IB) of 
Vennootschapsbelasting (VpB) over 2013 doen kunnen voor deze 
aangiften alleen nog Serviceberichten Aanslag krijgen. 
 
Lees meer>>> 

 

Gewijzigde FRIS documentatie Belastingdienst NT8.0 en 
voorbeeld instances SBA 
 
De Belastingdienst heeft de gewijzigde FRIS documentatie beschikbaar 
gesteld voor de Nederlandse Taxonomie 2014. Daarnaast zijn er 
voorbeeld instances SBA's en is er een gewijzigd document 
taxonomiedefinities beschikbaar gesteld. 
 
Lees meer>>> 

 

Sfeerverslag conferentie 'Zeker met SBR in de cloud' 
 
Het expertisecentrum Instant Reporting organiseerde op 29 januari 2014 
samen met het kenniscentrum CAREM en de NBA (Nederlandse 
Beroepsorganisatie van Accountants) de conferentie 'Zeker met SBR in de 
cloud'. Diverse studenten, docenten en medewerkers van bedrijven 
waren hierbij aanwezig. Onderwerpen als Cloud Computing, het 
keurmerk Zeker-Online en het rapportageproces met XBRL passeerden de 
revue. Op de website van Instant Reporting zijn de gegeven presentaties 
terug te vinden. 

 

Aanmelden nieuwsbrief XBRL International 
 
Wilt u ook al het nieuws van XBRL International ontvangen? Schrijft u dan 
in voor de XBRL International nieuwsbrief door een e-mail te sturen naar 
admin@xbrl.org. 

 

Over XBRL  

 
XBRL is een universele financiële computertaal die het mogelijk maakt 
om financiële rapportages, gegevens en jaarcijfers snel en efficiënt uit te 
wisselen. 
 
Doordat computersystemen wereldwijd dezelfde "taal" spreken, kunnen 
gegevens eenvoudig en veilig naar verschillende partijen gestuurd 
worden, terwijl het slechts eenmalig hoeft te worden opgesteld. 

 

2 t/m 3 mei 2014 Asia 
Roundtable in Delhi. 

5 t/m 6 mei 2014 
Eurofiling Workshop in 
Rome. 

De 27ste XBRL 
International Conferen
tie zal van 9 juni 2014 
t/m 11 juni 2014 
plaatsvinden in 

Orlando.  
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