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2013, ter uitvoering van artikel 6, zesde lid, van de 
Algemene landsverordening landsbelastingen (Ministeriële 
regeling elektronische aangifte)  
 

 
 

DE MINISTER VAN FINANCIËN, 
 
  In overweging genomen hebbende: 
 

dat het wenselijk is om te bepalen dat en onder welke voorwaarden het 
toegelaten wordt om langs elektronische weg aangifte te doen; 
 
  Gelet op: 
 
artikel 6, zesde lid, van de Algemene landsverordening landsbelastingen; 

 
    BESLUIT: 

 
 

Artikel 1 
 
 Op verzoek kan aan een belastingplichtige of inhoudingsplichtige 

toestemming worden verleend om langs elektronische weg aangifte te doen.  
 
 
Artikel 2 

 
 De aangifte, bedoeld in artikel 1, heeft betrekking op: 

a. de loonbelasting;  

b. de belasting op bedrijfsomzetten. 
 
 
Artikel 3 
 
 Het verzoek, bedoeld in artikel 1, wordt schriftelijk, middels een door de 

Inspecteur vast te stellen formulier, en, indien hierom wordt verzocht, met 
overlegging van stukken bij de Inspecteur ingediend.  

 
 

Artikel 4 

 
 Indien het verzoek wordt ingewilligd, wordt aan de belastingplichtige of 

inhoudingsplichtige een gebruikersnaam en een daarbij behorend 
wachtwoord toegekend, waarmee de belastingplichtige of inhoudingsplichtige 
toegang krijgt tot het webportaal van de Inspecteur. Door middel van dit 
webportaal kan de aangifte worden ingevuld en ingediend. 
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Artikel 5 
 

 De Inspecteur draagt er zorg voor dat een elektronische aangifte voldoet 
aan de maximale betrouwbaarheids- en vertrouwelijkheidseisen, waaronder 
in ieder geval wordt verstaan dat de langs elektronische weg verstuurde 

gegevens worden gecodeerd middels encryptie. 
 
 
Artikel 6 
 

Deze regeling treedt in werking met ingang van de eerste dag van de 

zevende week na de datum van uitgifte van het Afkondigingsblad waarin 

het is geplaatst en werkt terug tot en met 1 februari 2013. Indien de 

Ombudsman een zaak aanhangig heeft gemaakt als bedoeld in artikel 127, 

derde lid, van de Staatsregeling, treedt deze  ministeriële regeling, in 

werking met ingang van de eerste dag van de derde week na de beslissing 

van het Constitutioneel Hof en werkt terug tot en met het tijdstip bedoeld 

in de eerste volzin, tenzij dit Hof oordeelt dat de  ministeriële regeling niet 

verenigbaar is met de Staatsregeling. 

 
 

Artikel 7 
 
 Deze ministeriële regeling wordt aangehaald als: Ministeriële regeling 
elektronische aangifte. 
 
 

Deze regeling wordt met de toelichting in het Afkondigingsblad geplaatst. 
 
 
 

Eenentwintigste februari 2013 

De Minister van Financiën 

 

 

 

        Uitgegeven de eerste maart 2013 

        De Minister van Algemene Zaken 

        Namens deze, 

        Hoofd Afdeling Juridische Zaken & Wetgeving 
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Toelichting behorende bij de ministeriële regeling elektronische 

aangifte. 

 

ALGEMEEN 

 

§ 1. Wettelijke grondslag  

 

 De wettelijke basis voor de mogelijkheid om elektronisch aangifte te 

doen is neergelegd in artikel 6, zesde lid, van de Algemene landsverordening 

Landsbelastingen. Uit dat artikel volgt, dat bij ministeriële regeling met 

algemene werking kan worden bepaald dat en onder welke voorwaarden het 

toegelaten wordt om langs elektronische weg aangifte te doen. Deze 

ministeriële regeling strekt tot uitvoering van die bepaling. De mogelijkheid 

om elektronisch aangifte te doen geldt voor de aangifte van de loonbelasting 

en de belasting op bedrijfsomzetten. 

 

§ 2. Elektronische aangifte 

 

 In de huidige samenleving is het steeds meer vanzelfsprekend, dat het 

berichtenverkeer tussen partijen via elektronische weg plaatsvindt. Dit geldt 

ook voor het verkeer tussen burgers en overheid. Gelet op de 

vertrouwelijkheid van de informatie die tussen burgers en overheid wordt 

uitgewisseld, is het daarbij echter van het grootste belang dat de 

betrouwbaarheid en vertrouwelijkheid van die berichten maximaal 

gewaarborgd is. Door de ontwikkelingen in de elektronische 

communicatietechnologie geldt dit thans in voldoende mate voor het via een 

beveiligd webportal indienen van belastingaangiften. 

 

 Het elektronisch doen van aangifte biedt grote voordelen. 

Vanzelfsprekend bespaart het papier en is het sneller. Daarnaast sluit het 

elektronische programma het risico op rekenfout in de aangifte uit, biedt het 

een gerichte toelichting bij de in te vullen posten en kan de 

ondernemer/inhoudingsplichtige direct zien welk bedrag aan belasting 

verschuldigd is. 

 

 Het webportaal dat op het Internet aan belastingplichtigen en 

inhoudingsplichtigen wordt aangeboden om de aangiften in te vullen en in te 

dienen, is op diverse manieren beveiligd. Op deze wijze wordt gewaarborgd 

dat de aangifte via elektronische weg voldoet aan de maximale vereisten van 

betrouwbaarheid en vertrouwelijkheid. Het reikt uiteraard te ver om in deze 

toelichting de details op te nemen van de door de Belastingdienst 

ondernomen stappen, aangezien een omschrijving van deze details inzicht 

zou geven in de wijze waarop de veiligheid van het webportaal wordt 

gewaarborgd. Dit is uiteraard niet de bedoeling.  

 

 In ieder geval kan worden opgemerkt, dat de door een belastingplichtige 

of inhoudingsplichtige verstrekte gegevens versleuteld naar de Inspecteur 

worden verstuurd. Daarnaast zijn maatregelen getroffen, zodat de 

authenticiteit en integriteit van de aangifte gewaarborgd is. Met authenticiteit 

wordt bedoeld, dat de oorsprong van de aangifte duidelijk moet zijn. Met 

andere woorden, vast moet staan dat de aangifte ook daadwerkelijk 

afkomstig van belastingplichtige of inhoudingsplichtige is. De integriteit van 

een aangifte ziet op het feit, dat de aangifte alleen de Inspectie bereikt en 

niet door een onbevoegde kan worden ingezien of gewijzigd.  
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§ 3. Financiële paragraaf 

 

 De ontwikkelingskosten van het elektronische aangifte-systeem worden 

gedragen door USONA (ICT-DEV). Wat betreft het onderhoud, dat wordt door 

ICT gedaan voor de gehele organisatie en de kosten worden door ICT 

gedragen en dus niet door de Belastingdienst. Hoe hoog deze 

onderhoudskosten zullen zijn, is vooralsnog onbekend. Deze kosten zijn aan 

veranderingen onderhevig omdat deze afhankelijk zijn van het aantal 

servicebeurten van de webportal. Hoe groter de webportal is, des te meer 

servicebeurten benodigd zullen zijn. 

 

 Via de elektronische aangifte kan een besparing op de jaarlijkse kosten 

voor het drukken van de aangiften loonbelasting en belasting op 

bedrijfsomzetten worden gerealiseerd. Deze kosten bedragen op dit moment 

ongeveer Nafl. 120.000. De verwachting is dat binnen 2 jaar ongeveer 70% 

van alle belastingplichtigen en inhoudingsplichtigen langs elektronische weg 

aangifte voor de loonbelasting en BBO zullen doen. Deze jaarlijkse kosten 

worden sowieso gehalveerd, omdat de formulieren ook digitaal ter 

beschikking worden gesteld, naast de digitale aangifte functie. 

 

 Daarnaast kan worden opgemerkt, dat de elektronische aangifte de 

efficiëntie bij de Belastingdienst ten goede zal komen. De langs elektronische 

weg ingediende aangiften hoeven niet langer handmatig in het 

automatiseringssysteem van de Belastingdienst te worden ingebracht, 

waardoor personeel voor andere werkzaamheden kan worden ingezet en 

bovendien de kans op fouten wordt verkleind. 

 

ARTIKELSGEWIJS DEEL 

 

Artikel 1 

 

 Artikel 1 regelt de mogelijkheid om langs elektronische weg aangifte te 

doen. Deze mogelijkheid wordt, zoals uit artikel 2 blijkt, geboden aan 

belastingplichtigen voor de belasting op bedrijfsomzetten en 

inhoudingsplichtigen voor de loonbelasting. 

 

 Het via elektronische weg indienen van een aangifte is geen verplichting. 

De Inspecteur kan het indienen van een aangifte via elektronische weg dan 

ook niet opleggen. Om deze reden is er voor gekozen, om het initiatief voor 

het gebruik van deze mogelijkheid bij belastingplichtige of inhoudingsplichtige 

neer te leggen. Deze kan een verzoek indienen om langs elektronische weg 

aangifte te doen.  

 

Artikel 2 

 

 Het langs elektronische weg doen van aangifte is vooralsnog beperkt tot 

de loonbelasting en de belasting op bedrijfsomzetten. De keuze voor deze 

belastingsoorten is bewust gemaakt. In de eerste plaats betreffen de 

aangiften loonbelasting en belasting op bedrijfsomzetten relatief eenvoudige 

aangiftebiljetten. Op deze wijze kunnen belastingplichtigen en 

inhoudingsplichtigen en de Belastingdienst ervaring opdoen met het langs 

elektronische weg indienen van aangiften. In de tweede plaats worden de 

aangiften loonbelasting en belasting op bedrijfsomzetten voornamelijk 

maandelijks ingediend en omvatten daarmee de grootste aangiftestroom 

voor de Belastingdienst. Door toe te staan dat deze aangiften elektronisch 

kunnen worden ingediend, kan de verwerking van deze aangiften bij de 

Belastingdienst efficiënter plaatsvinden. Bovendien wordt hiermee aan de 

wens van veel belastingplichtigen en inhoudingsplichtigen tegemoetgekomen, 
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om de aangifte in te dienen als het belastingplichtige c.q. inhoudingsplichtige 

uitkomt, zonder wachttijden en beperking van openingstijden. Tot slot maken 

veel belastingplichtigen voor de belasting op bedrijfsomzetten en 

inhoudingsplichtigen voor de loonbelasting via hun belastingconsulenten al 

gebruik van computers in het algemeen en het Internet in het bijzonder. Voor 

deze groep zal de drempel om langs elektronische weg aangifte te doen laag 

zijn, zodat de kans op gebruik van deze mogelijkheid groot zal zijn. 

 

Artikel 3 

 

 Zoals bij artikel 1 al is aangegeven, dient een belastingplichtige of 

inhoudingsplichtige een verzoek in te dienen om in aanmerking te komen 

voor het langs elektronische weg indienen van de aangiften loonbelasting en 

belasting op bedrijfsomzetten. Dit verzoek dient bij de Belastingdienst te 

worden ingediend. Om praktische redenen is er voor gekozen om het verzoek 

via een speciaal daartoe ontworpen formulier van de Inspecteur te laten 

plaatsvinden. Op deze wijze wordt verzekerd, dat alle vereiste informatie 

wordt gevraagd.  

Het formulier waarmee een belastingplichtige of inhoudingsplichtige kan 

verzoeken om langs elektronische weg aangifte voor de loonbelasting en 

belasting op de bedrijfsomzetten te doen, kan via de website van de overheid 

gedownload worden. Bij de Belastingdienst kan het formulier vervolgens door 

de belastingplichtige of inhoudingsplichtige worden ingeleverd.  

Door de Inspecteur kan om aanvullende stukken worden verzocht. Hierbij 

kan gedacht worden aan een kopie van het identiteitsbewijs en/of een 

uittreksel van de Kamer van Koophandel. Het verstrekken van de gevraagde 

stukken maakt deel uit van het verzoek.  

 

Artikel 4 

 

 Indien het een belastingplichtige of inhoudingsplichtige wordt toegestaan 

om langs elektronische weg aangifte te doen, ontvangt de belastingplichtige 

of inhoudingsplichtige een gebruikersnaam en een daarbij behorend 

wachtwoord, waarmee toegang kan worden verkregen tot het webportaal 

waarbinnen de digitale aangifte wordt aangeboden. De gebruikersnaam en 

het daarbij behorende wachtwoord (de inloggegevens) worden via het op het 

aanvraagformulier vermelde emailadres aan de belastingplichtige of 

inhoudingsplichtige verstrekt. Het verstrekken van de inloggegevens kan als 

een positieve beschikking worden beschouwd. 

 

Slechts via de inloggegevens kan een belastingplichtige of inhoudingsplichtige 

in het webportaal komen. De inloggegevens zijn uniek, zodat de aangifte niet 

afzonderlijk hoeft te worden ondertekend. De gebruikersnaam en het daarbij 

behorende wachtwoord geven blijk van de authenticiteit van de aangifte. Via 

het webportaal kan een belastingplichtige of inhoudingsplichtige ook eerder 

ingediende aangiften bekijken. De datum en tijd die in het webportaal bij een 

ingediende aangifte wordt vermeld, heeft te gelden als het tijdstip waarop de 

aangifte is ingediend.  

 

Artikel 5 

 

 Zoals in § 2 al is opgemerkt, dient het indienen van een aangifte langs 

elektronische weg aan de maximale vereisten van betrouwbaarheid en 

vertrouwelijkheid te voldoen. In dit artikel is daarom expliciet de verplichting 

voor de Inspecteur opgenomen om aan deze vereisten te voldoen. Voor het 

overige wordt verwezen naar hetgeen in § 2 is opgemerkt.  

 

Artikel 6 
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 Vanwege het feit dat de Belastingdienst al sinds 1 februari 2013 aan 

belastingplichtigen en inhoudingsplichtigen de gelegenheid biedt om de 

aangifte loonbelasting en belasting op bedrijfsomzetten langs elektronische 

weg in te dienen, is het wenselijk om aan deze ministeriële regeling 

terugwerkende kracht tot en met 1 februari 2013 te verlenen.  

 

De Minister van Financiën 
 


