
Machtigingen voor Serviceberichten Aanslag
Inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting  

Standard Business Reporting Programma
Een initiatief van de Nederlandse overheid

U kunt digitaal gegevens krijgen van de aanslagen die de Belastingdienst naar uw klanten stuurt. Uw klant 
moet daarvoor toestemming geven met een machtiging. Het origineel stuurt de Belastingdienst op papier naar 
uw klant en u krijgt dan de gegevens digitaal: de elektronische kopieaanslag (EKA). De EKA krijgt binnen een 
SBR een opvolger: het Servicebericht Aanslag (SBA). SBA’s krijgt u via Digipoort, het beveiligde digitale kanaal 
van de overheid. Hiervoor hebt u software nodig die klaar is voor Standard Business Reporting (SBR).

Wilt u digitaal de gegevens van de aanslagen inkomstenbelasting  
of vennootschapsbelasting van uw klanten krijgen? Dan is het 
afhankelijk van het soort aanslag waarvoor u SBA’s moet aanvragen. 
We onderscheiden:
• voorlopige en definitieve aanslagen op basis van een aangifte,  

en navorderingsaanslagen;
• voorlopige aanslagen op verzoek van uw klant of op initiatief van  

de Belastingdienst.

Doet u als intermediair namens uw klanten aangifte 
inkomsten belasting of vennootschapsbelasting over 2013? 
Dan kunt u – in tegenstelling tot eerdere berichten – voor die 
aangiften toch nog elektronische kopieaanslagen (EKA’s)  
krijgen: De Belastingdienst stelt EKA’s langer beschikbaar. 
Kijk voor meer informatie op: Schema’s SBA’s en EKA’s. 

http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/intermediairs/aangifte_doen/elektronische_kopieaanslagen_en_serviceberichten_aanslag/schema_eka_en_sba


De Belastingdienst zet machtigingen voor EKA’s niet automatisch om in 
machtigingen voor SBA’s: uw klant moet u machtigen voor het krijgen 
van een Servicebericht Aanslag (SBA). Dit machtigen gaat in zes 
praktische stappen. Elke stap wordt in deze handleiding nader toegelicht.
1. U controleert uw klantenbestand en actualiseert het. 
2. U vertelt uw klanten dat u een machtiging hebt aangevraagd voor 

een SBA. 
3. U stuurt met uw software een machtigingsaanvraag in, die u 

ondertekent met uw PKIoverheid services servercertificaat. 
4. Uw aanvraag gaat naar Logius, de organisatie die de machtigingen 

voor SBA’s beheert.
5. Uw klant krijgt van de Belastingdienst een brief over uw 

machtigingsaanvraag. 
6. Uw klant kan beslissen of hij akkoord gaat met uw machtiging.  

Als uw klant akkoord gaat, hoeft hij niets te doen. Als uw klant niet 
akkoord gaat moet hij een formulier opsturen.

Als u bent gemachtigd, krijgt u digitale berichten met gegevens van 
aanslagen, kennisgevingen en beschikkingen die de Belastingdienst 
op papier naar uw klanten stuurt. 

Hieronder worden de stappen nader toegelicht.

1. U controleert uw klantenbestand en actualiseert het
 U mag alleen SBA’s aanvragen voor particulieren en ondernemers 

die klant van u zijn. Als een intermediair per abuis een machtiging 
aanvraagt voor een oud-klant, wordt daarmee de aanvraag voor een 
andere intermediair geblokkeerd. Het is dus van belang dat u hier 
zorgvuldig mee omgaat omwille van uw klanten, andere 
intermediairs en uzelf. Als u onverhoopt toch een machtiging heeft 
aangevraagd voor iemand die niet meer uw klant is, kunt u de 
machtigingsaanvraag zelf weer intrekken. 

2. U vertelt uw klanten dat u een machtiging hebt aangevraagd  
voor een SBA

 Ook informeert u uw klanten dat zij een brief van de Belastingdienst 
krijgen over uw machtigingsaanvraag. In die brief staat de bedrijfs-
naam die in uw PKIoverheid services servercertificaat staat (de naam 
waaronder u staat ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer 
van Koophandel). Informeer uw klanten als deze naam afwijkt van de 
naam waaronder uw bedrijf bij uw klanten bekend staat. 

3. U stuurt met uw software een machtigingsaanvraag in, die u 
ondertekent met uw PKIoverheid services servercertificaat

 In uw aanvraag geeft u aan voor welke klant, welke belasting en 
welk aangiftejaar u een SBA aanvraagt. 

4. Uw aanvraag gaat naar Logius, de organisatie die  
de machtigingen voor SBA’s beheert

 Logius neemt uw aanvraag meteen op in zijn machtigingenregister. 
Hierdoor mist u geen berichten die de Belastingdienst samenstelt 
tijdens de reactietermijn van uw klant (zie stap 6). Logius beheert 
Digipoort, de digitale postbus van de overheid. Het machtigingen-
register is gekoppeld aan Digipoort , daarom valt deze ook onder 
het beheer van Logius. 

5. Uw klant krijgt van de Belastingdienst een brief  
over uw machtigingsaanvraag

 Vraagt u voor een klant verschillende SBA’s aan? Bijvoorbeeld voor 
de inkomstenbelasting 2013 en de vennootschapsbelasting 2013? 
Dan krijgt uw klant voor iedere aanvraag een brief.

6. Uw klant kan beslissen of hij akkoord gaat met uw machtiging
• Als uw klant akkoord gaat, hoeft hij niets te doen. Logius activeert 

de SBA-machtiging automatisch na 19 kalenderdagen. Hierna kunt 
u de berichten ophalen met uw software.

• Als uw klant niet akkoord gaat, moet hij ruim voor de startdatum 
van de machtiging het formulier opsturen dat de Belastingdienst 
meestuurt met de machtigingsbrief. U bent dan niet gemachtigd.  
U kunt ook de machtigingsaanvraag intrekken met uw software. De 
startdatum van de machtiging staat in de brief die uw klant krijgt.

 
U kunt de status van uw machtigingsaanvragen zien in de software 
waarmee u de aanvragen hebt gedaan.

Machtiging voor ieder aangiftejaar aanvragen
Een machtiging voor een SBA is voor digitale berichten over één klant 
over één soort belasting en één aangiftejaar, bijvoorbeeld de 
inkomstenbelasting 2013. Uw klant beslist dus voor elke soort 
belasting, per aangiftejaar of hij akkoord gaat met de machtiging.

Vraag machtigingen voor SBA’s aan, voordat u de aangiften 
indient. Dan weet u zeker dat uw machtiging tijdig  
geregistreerd is. 

Heeft u niet-Nederlands sprekende klanten? Zorg er dan 
voor dat u de brief van de Belastingdienst goed toelicht, 
zodat ook zij weten wat de machtiging inhoudt.

Gaat uw klant akkoord met de machtiging voor SBA’s?  
Dan hoeft hij niets te doen.  

U kunt alleen SBA’s ontvangen als uw software is aangesloten op 
SBR en u over een eigen PKIoverheid services servercertificaat 
beschikt.



Software
Uw softwareleverancier levert de software waarmee u SBA’s kunt 
aanvragen. Neem contact op met uw softwareleverancier als u 
daarover meer informatie wilt.

U kunt de status van uw machtigingsaanvragen zien in de software 
waarmee u de aanvragen hebt gedaan. U kunt dus zien wanneer uw 
klant geen akkoord heeft gegeven voor de machtiging. Als uw klant 
akkoord is, kunt u dat ook zien. Zodra u gemachtigd bent, kunt u SBA’s 
ophalen via uw software. U ziet dan welke SBA’s van welke klanten er 
voor u klaar staan. 

Informatie voor uw klanten
Bijgevoegd vindt u een voorbeeld van de brief en het bijbehorende 
formulier die de Belastingdienst naar uw klant stuurt wanneer u een 
machtigingsaanvraag voor SBA’s indient. 

Op de site van de Belastingdienst staat informatie voor uw klanten 
(ondernemers en burgers) over  machtigen voor SBA’s. U kunt uw 
klanten verwijzen naar:  
• Serviceberichten Aanslag: uw intermediair machtigen 
 www.belastingdienst.nl/sba

Op de site van Logius vindt uw klant meer informatie over de 
machtigingenregistratie: 
• www.logius.nl/machtigen

Een machtiging intrekken
Uw klant kan de machtiging op een later tijdstip altijd weer intrekken. 
Uw klant stuurt dan het formulier ‘Afwijzen of intrekken machtiging 
Servicebericht Aanslag (SBA’s)’op naar Logius. Is uw klant dit formulier 
kwijt? Dan kan hij het formulier downloaden van de site van Logius:  
• www.logius.nl/machtigen

U kunt zelf ook de machtiging op een later tijdstip weer intrekken.  
Dat kan via uw softwarepakket. U en uw klant krijgen van het 
intrekken van de machtiging geen schriftelijke bevestiging. 

Meer informatie
Meer informatie over  machtigen voor SBA’s vindt u op  de site van 
de Belastingdienst.  

Meer informatie over de registratie van machtigingen binnen 
Digipoort vindt u op de site van Logius, de beheerder van het 
machtigingenregister: 
• www.logius.nl/machtigen 

U kunt ook bellen met het Logius Servicecentrum: 
0900 – 555 45 55.

http://www.belastingdienst.nl/sba
http://www.belastingdienst.nl/sba
http://www.logius.nl/machtigen
http://www.logius.nl/machtigen
http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/intermediairs/aangifte_doen/elektronische_kopieaanslagen_en_serviceberichten_aanslag/elektronische_kopieaanslagen_en_serviceberichten_aanslag
http://www.logius.nl/machtigen
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