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1. Inleiding 

1.1 Scope en reikwijdte 

De releasenotes beschrijven de wijzigingen voor het Belastingdienst deel van de Nederlandse Taxonomie 

2018, release 20171213.b ten opzichte van het Belastingdienst deel van de Nederlandse Taxonomie 2017,  

release 20161207 en wijzigingen tussen release 20171213.b versus 20171213.a.  

 

Deze releasenotes zijn uitsluitend van toepassing op het Belastingdienst deel van de Nederlandse 

Taxonomie 2018, release 20171213.b en van toepassing voor de volgende fiscale aangiftes, opgaven en 

verzoeken: 

 

o aangifte vennootschapsbelasting 2017; 

o aangifte inkomstenbelasting 2017; 

o aangifte omzetbelasting 2018; 

o opgaaf intracommunautaire prestaties 2018; 

o serviceberichten aanslag omzetbelasting 2018; 

o aanwijsposten 2017; 

o verzoek om uitstel aangifte 2017; 

o serviceberichten aanslag IH2017; 

o serviceberichten aanslag VPB2017; 

o serviceberichten aanslag ZVW2017; 

o uitsluitend zakelijk gebruik bestelauto; 

o suppletie omzetbelasting 2018; 

o voor ingevulde aangifte 2017; 

o melding Mini-One-Stop-Shop; 

o serviceberichten uitstelregeling 2017. 
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2. Veranderingen in architectuur en/of structuur 

2.1 Dimensions 

2.1.1 Taxpayerdimension 

De Belastingdienst heeft met ingang van de NT12.0 aan de NT een extra dimensie toegevoegd, de 

‘Taxpayerdimension’ (Dimensie Belastingplichtige). Deze dimensie heeft als leden ‘Domestic’ (Binnenlandse 

belastingplichtige of binnenlandse periode van een migrant) en ‘Foreign’(Buitenlandse belastingplichtige of 

buitenlandse periode van een migrant) en wordt toegepast op feiten waarvan de Belastingdienst gegevens 

in het kader van Binnenlandse- of de binnenlandse periode van een migrant wil weten dan wel Buitenlandse 

belastingplichtigen of de buitenlandse periode van een migrant wil weten. Dit heeft impact op de eerder 

geïntroduceerde verblijfdimensie. Die gaat nu toegepast worden ingeval van box 3 voor verblijf Nederland 

(in Nederland gelegen onderdeel, ‘Netherlands’) of verblijf buiten Nederland (in buitenland gelegen 

onderdeel, ‘Abroad’). 

Deze dimensie wordt toegepast voor het entrypoint bd-rpt-ihz-aangifte-2017.xsd en bd-rpt- bd-rpt-ih-sba-

2017.xsd 

 

Het overzicht van de voor het entrypoint bd-rpt-ihz-aangifte-2017.xsd toegepaste dimensies is nu als volgt: 

 

Omschrijving dimensie DomainMember Dimension 

Feiten die over de aangever gerapporteerd worden Declarant Party 

Feiten die over de fiscaal partner van de aangever 

gerapporteerd worden 

Partner Party 

Feiten die over het bedrijf van de aangever 

gerapporteerd worden 

Company Party 

Volgnummer van het bedrijf van de aangever  CompanySerialNumber 

Feiten die over een verblijf in Nederland c.q. in 

Nederland gelegen onderdeel gerapporteerd worden 

Netherlands Residence 

Feiten die over een verblijf buiten Nederland c.q. in 

buitenland gelegen onderdeel gerapporteerd worden 

Abroad Residence 

Feiten met betrekking tot de bepaling van het totale 

genoten inkomen in Nederland 

National Earningssetup 

Feiten met betrekking tot de bepaling van het totale 

genoten wereldinkomen (in Nederland en buiten 

Nederland) 

World Earningssetup 

Feiten die over de binnenlandse belastingplichtige of de 

binnenlandse periode van de migrant gerapporteerd 

worden 

Domestic Taxpayer 

Feiten die over de buitenlandse belastingplichtige of de 

buitenlandse periode van de migrant gerapporteerd 

worden 

Foreign Taxpayer 

 

2.2 Overig 

2.2.1 Nieuwe entrypoints/ vervanging entrypoints 

2.2.2.1 Nieuwe entrypoints 

   Deze taxonomie bevat geen nieuwe entrypoints 

 

Aangifte, aanslag, opgaaf c.q. verzoek Naamgeving entrypoint 

n.v.t. n.v.t. 
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2.2.2.2 Vervanging entrypoints 

Per 14-12-2017 worden onderstaande serviceberichten afgeleverd conform de NT12.0 specificatie: 

 

Aangifte, aanslag, opgaaf c.q. verzoek Naamgeving entrypoint NT 
1nieuw 

NT 

oud 

Inkomstenbelasting serviceberichten aanslag 2017 bd-rpt-ih-sba-2017.xsd 12.0 10.2 

Vennootschapsbelasting serviceberichten aanslag 

2017 

bd-rpt-vpb-sba-2017.xsd 12.0 10.2 

Zorgverzekeringswet serviceberichten aanslag 2017 bd-rpt-zvw-sba-2017.xsd 12.0 10.2 

 

                                                        
1 Release nt12/bd/20171213  
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3 Inhoudelijke veranderingen 

In dit hoofdstuk worden de inhoudelijke verschillen op globaal niveau beschreven. Gedetailleerde 

veranderingen zijn in het versioning bestand vermeld.  

3.1 nt12/bd/20171213.a - nt11/bd/20161207 

3.1.1 Aangifte vennootschapsbelasting 

o In het kader van harmonisatie de namespaceprefix voor alle concepten naar bd-i en voor tuples 

naar bd-t 

o De (fiscale) jaaraanpassingen voor belastingjaar 2017 zijn verwerkt; 

o De adresgegevens zijn geharmoniseerd. 

3.1.2 Aangifte inkomstenbelasting 

o In het kader van harmonisatie de namespaceprefix voor alle concepten naar bd-i en voor tuples 

naar bd-t 

o De (fiscale) jaaraanpassingen voor belastingjaar 2017 zijn verwerkt; 

o De adresgegevens zijn geharmoniseerd. 

3.1.3 Aangifte omzetbelasting 

o In het kader van harmonisatie de namespaceprefix voor alle concepten naar bd-i en voor tuples 

naar bd-t 

o Geen inhoudelijke wijzigingen. 

3.1.4 Opgaaf intracommunautaire prestaties 

o In het kader van harmonisatie de namespaceprefix voor alle concepten naar bd-i en voor tuples 

naar bd-t 

3.1.5 Serviceberichten aanslag omzetbelasting 

o In het kader van harmonisatie de namespaceprefix voor alle concepten naar bd-i en voor tuples 

naar bd-t 

o Berichtsoort OB in het kader van harmonisatie (1 concept voor berichtsoort binnen de 

Belastingdiensttaxonomie) omgezet van MessageTypeProfileValueAddedTax naar 

TaxReturnMessageType 

3.1.6 Aanwijsposten 

o In het kader van harmonisatie de namespaceprefix voor alle concepten naar bd-i en voor tuples 

naar bd-t 

o Geen inhoudelijke wijzigingen. 

o De adresgegevens zijn geharmoniseerd. 

3.1.7 Verzoek om uitstel aangifte 

o In het kader van harmonisatie de namespaceprefix voor alle concepten naar bd-i en voor tuples 

naar bd-t 

o Nieuwe concepten toegevoegd voor herinnering wegens niet op tijd aangifte doen en 

aanmaning wegens niet op tijd aangifte doen. 

 

3.1.8 Inkomstenbelasting serviceberichten aanslag  

o In het kader van harmonisatie de namespaceprefix voor alle concepten naar bd-i en voor tuples 
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naar bd-t 

o Gedimensioneerd als gevolg van toepassing van de belastingplichtige dimensie bij de aangifte 

inkomstenbelasting. 

o De (fiscale) jaaraanpassingen voor belastingjaar 2017 zijn verwerkt. 

3.1.9 Vennootschapsbelasting serviceberichten aanslag  

o In het kader van harmonisatie de namespaceprefix voor alle concepten naar bd-i en voor tuples 

naar bd-t 

o De (fiscale) jaaraanpassingen voor belastingjaar 2017 zijn verwerkt. 

3.1.10 Zorgverzekeringswet serviceberichten aanslag  

o In het kader van harmonisatie de namespaceprefix voor alle concepten naar bd-i en voor tuples 

naar bd-t 

o De (fiscale) jaaraanpassingen voor belastingjaar 2017 zijn verwerkt. 

3.1.11 Uitsluitend zakelijk gebruik bestelauto 

o In het kader van harmonisatie de namespaceprefix voor alle concepten naar bd-i en voor tuples 

naar bd-t 

o Geen inhoudelijke wijzigingen. 

3.1.12 Suppletie omzetbelasting 

o In het kader van harmonisatie de namespaceprefix voor alle concepten naar bd-i en voor tuples 

naar bd-t 

o Geen inhoudelijke wijzigingen. 

3.1.13 Vooringevulde aangifte 

o In het kader van harmonisatie de namespaceprefix voor alle concepten naar bd-i en voor tuples 

naar bd-t 

o De (fiscale) jaaraanpassingen voor belastingjaar 2017 zijn verwerkt. 

3.1.14 Mini One Stop Shop 

o In het kader van harmonisatie de namespaceprefix voor alle concepten naar bd-i en voor tuples 

naar bd-t 

3.1.15 Serviceberichten uitstelregeling 

o In het kader van harmonisatie de namespaceprefix voor alle concepten naar bd-i en voor tuples 

naar bd-t 
o Label van concept PostponementGrantedDate aangepast in ‘Datum uiterste reactie’ 
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3.2 nt12/bd/20171213.b - nt12/bd/20171213.a 

3.2.1 Aangifte vennootschapsbelasting 

o  - 

3.2.2 Aangifte inkomstenbelasting 

o Fouten hersteld in sectie: Verzekeringsplicht volksverzekeringen: 3 concepten gecorrigeerd en 

in lijn gebracht met de VA-IHZ2018 opzet.   

 

Conceptnaam oud Conceptnaam nieuw 

1.SocialInsuranceObligationAbroadBaseAmount SocialInsuranceObligationBaseAmount 

2.SocialInsuranceObligationAbroadDeviatingPeriodStartDate SocialInsuranceObligationDeviatingPeriodStartDate 

3.SocialInsuranceObligationAbroadDeviatingPeriodEndDate SocialInsuranceObligationDeviatingPeriodEndDate 

Dimensie oud Dimensie nieuw 

ad1.Declarant Declarant, Abroad 

ad2.Declarant Declarant, Abroad 

ad3.Declarant Declarant, Abroad 

 

o Fouten hersteld in sectie: Bestanddelen inkomsten premie-inkomen: 4 concepten gecorrigeerd 

(Aantal concepten teruggebracht, in combinatie met dimensions, naar 2) en in lijn gebracht met 

de VA-IHZ2018 opzet.   

 

Conceptnaam oud Conceptnaam nieuw 

1.ContributionBaseIncomeAbroadPresentEmployment ContributionBaseIncomePresentEmployment 

2.ContributionBaseIncomeDutchPresentEmployment  

3.ContributionBaseIncomeAbroadPreviousEmployment ContributionBaseIncomePreviousEmployment 

4.ContributionBaseIncomeDutchPreviousEmployment  

Dimensie oud Dimensie nieuw 

ad1.Declarant Declarant, Abroad 

ad2.Declarant Declarant, Netherlands 

ad3.Declarant Declarant, Abroad 

ad4.Declarant Declarant, Netherlands 

 

3.2.3 Aangifte omzetbelasting 

o  - 

3.2.4 Opgaaf intracommunautaire prestaties 

o   - 

3.2.5 Serviceberichten aanslag omzetbelasting 

o - 

3.2.6 Aanwijsposten 

o -  

3.2.7 Verzoek om uitstel aangifte 

o  - 
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3.2.8 Inkomstenbelasting serviceberichten aanslag  

o Vijf concepten die ten onrechte in de alfa versie ontbraken alsnog toegevoegd. Het gaat om de 

volgende concepten: 

 

Conceptnaam nieuw 

AssetsDebtReductionTimeProportionalTotal 

AssetsTotal 

DebtsTotal 

SavingsAndInvestmentsBenefitsPeriodReduction 

TaxLiabilityNumberOfMonths 

 

3.2.9 Vennootschapsbelasting serviceberichten aanslag  

o  - 

3.2.10 Zorgverzekeringswet serviceberichten aanslag  

o  - 

3.2.11 Uitsluitend zakelijk gebruik bestelauto 

o  - 

3.2.12 Suppletie omzetbelasting 

o  - 

3.2.13 Vooringevulde aangifte 

o  - 

3.2.14 Mini One Stop Shop 

o  - 

3.2.15 Serviceberichten uitstelregeling 

o  - 


