
 

 

 

 

 

Nieuwsbrief XBRL Nederland  
30 januari 2013  

 
Inschrijving 26ste XBRL International Conferentie 

 
Van 16 april a.s. t/m 18 april a.s. is de 26ste XBRL International 
Conferentie in Dublin. De inschrijving voor deze conferentie is nu 
mogelijk via de website van XBRL International. Nieuwe ontwikkelingen, 
ervaringen en kennis rondom XBRL zullen door experts tijdens deze 
conferentie met u gedeeld worden. Wees er ook bij om niets te missen 
over de ontwikkelingen van XBRL! 
 
Lees meer>>> 

 

XBRL Europe bijeenkomst 

 
Van 11 december jl. t/m 14 december jl. heeft de tiende XBRL Europe 
bijeenkomst plaatsgevonden in Frankfurt. Presentaties van deze 
bijeenkomst zijn te vinden via de website van XBRL Europe. Presentaties 
van andere bijeenkomsten, waaronder de zestiende Eurofiling workshop 
van de XBRL week in Frankfurt is te vinden op de website van Eurofiling. 
 

SBR-rapportages inzenden met NT2013 

 
Vanaf 2 januari jl. is de NT2013 (7.0) taxonomie operationeel. Alle 
relevante SBR-rapportages met deze Taxonomie kunnen worden 
ingezonden via Digipoort aan de Belastingdienst, Kamer van Koophandel 
en het CBS. 
 
Lees meer>>>  
 
Pincode Belastingdienst wordt afgeschaft 
 
Intermediairs kunnen vanaf 1 februari 2013 de aangiften 
Inkomstenbelasting en Vennootschapsbelasting niet meer met een 
pincode ondertekenen. Hiervoor in de plaats hebben intermediairs een 
PKIoverheid services certificaat nodig. Op de website van de 
Belastingdienst is meer informatie te vinden over de benodigde 
certificaten.  
 
Aangiftesoftware softwareleveranciers 
 
Softwareleveranciers leveren vanaf februari 2013 aangiftesoftware uit 
die geschikt is voor SBR/ XBRL. Deze software kan gebruikt worden voor 
de aangiften Inkomstenbelasting (IB) en Vennootschapsbelasting (VpB) 
2012 en verder. Ondernemers dienen zich hiervoor tijdig voor te 
bereiden en dienen uiterlijk 1 maart 2013 klaar te zijn voor SBR. Voor de 
aangiften IB en VpB kan het BAPI-certificaat gebruikt blijven worden, ook 
na 1 januari jl. 
 
Lees meer>>>  
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Uitgelicht  

Van 16 april t/m 18 april 
2013 zal de 26ste XBRL 
International Conferentie 
plaatsvinden in Dublin waar 
experts opnieuw hun kennis 
over XBRL met elkaar delen. 

 

 

http://www.regonline.com/Register/Checkin.aspx?EventID=1179067&utm_source=Copy+of+XBRL26+Dublin+-+Registration+Open%21&utm_campaign=registration+open+dublin&utm_medium=email
http://conference.xbrl.org/
http://www.xbrleurope.org/events/past-events
http://www.eurofiling.info/201212/
http://www.sbr-nl.nl/actueel/nieuwsberichten/item/titel/vanaf-2-januari-2013-inzenden-met-nt2013/
http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/intermediairs/aangifte_doen/aangifte_doen_via_standard_business_reporting/wat_moet_u_doen/pincode/pincode
http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/campagnes/landingspaginas/intermediairs/sbr/
http://www.xbrl.org/nl


Bankentaxonomie 2013 

 
De nieuwe bankentaxonomie 2013 (BT2013) is beschikbaar. Intermediairs 
kunnen vanaf 1 februari 2013 kredietrapportages aanleveren volgens de 
nieuwe taxonomie. De bankentaxonomie wordt jaarlijks onderhouden om 
de aansluiten met de Nederlandse Taxonomie (NT) te behouden. Naast 
dit reguliere onderhoud is ook het bereik van de bankentaxonomie 
uitgebreid met rapportages op commerciële grondslag voor kleine 
rechtspersonen en de tussentijdse rapportages. 
 
Lees meer>>> 

 

Aanmelden/ afmelden nieuwsbrief  
 
Wilt u deze nieuwsbrief automatisch ontvangen? Of wenst u deze 
nieuwsbrief niet langer te ontvangen? U kunt zich afmelden door op de 
knop onderaan deze nieuwsbrief. 
Voor de nieuwsbrief kunt u zich aanmelden via het formulier op onze 
website. 
 
Over XBRL  
 
XBRL is een universele computertaal die het mogelijk maakt om 
financiële rapportages en jaarcijfers snel en efficiënt uit te wisselen met 
bijvoorbeeld banken, de Belastingdienst en de accountant. 
 
Doordat computersystemen wereldwijd dezelfde "taal" spreken, kunnen 
financiële gegevens eenvoudig en veilig naar verschillende partijen 
gestuurd worden, terwijl het slechts eenmalig hoeft te worden opgesteld. 
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