REQUEST FOR COMMENTS
Verwijderen filter ‘ZZP-Belastingdienst pilot ZOL-AWA’ uit het RGS Schema
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1 Inleiding
Op dit wordt moment wordt in het RGS Excel schema het filter ‘ZZP-Belastingdienst pilot ZOL-AWA’
gehanteerd. Dit filter is destijds op verzoek van de Belastingdienst aangebracht om RGS codes te
selecteren die de basis vormen voor een winstaangifte. Echter na een analyse uitgevoerd door de
Belastingdienst is gebleken dat het gebruik van het filter tot fouten kan leiden. Bijvoorbeeld in het
geval als andere grootboekrekeningen worden gebruikt, dan die in het filter voorkomen.
Om tot een betrouwbare selectie te komen heeft de Belastingdienst de ‘OnLine AangifteVoorziening’
als dienstverlening beschikbaar. Voor een standaard selectie van RGS codes voor ZZP’ers is een
ander filter binnen het RGS Excel schema beschikbaar.
Op basis van de vaststelling dat het gebruik van het filter ‘ZZP-Belastingdienst pilot ZOL-AWA’ niet
betrouwbaar is en er alternatieven zijn wil de RGS Beheergroep het filter verwijderen uit het RGS
schema.

2 Onderbouwing door de Belastingdienst
2.1 RGS Filters algemeen
In het Excel bestand van de SBR Beheergroep RGS “Def versie RGS 3.2-6-december-2019.xlsx” zijn
14 filters opgenomen. Zie Bijlage Toelichting op de RGS filters.
Deze filters zijn onder te verdelen in twee filtertypes.
Drie “positieve” filters die RGS-codes aanwijzen die in een bepaalde situatie van toepassing
zijn, c.q. gebruikt mogen worden (een minimum set).
Elf “negatieve” filters die RGS-codes aanwijzen die in een bepaalde situatie niet van
toepassing zijn c.q. niet gebruikt mogen worden.

2.2 Twee filters voor ZZP
Het Excel spreadsheet van de SBR Beheergroep RGS bevat twee filters voor ZZP:
ZZP-Belastingdienst pilot ZOL-AWA.
biedt een code-selectie, die voor een ZZP’er het meest van toepassing zijn. Hiermee kan een
intermediair of een softwareontwikkelaar direct een selectie maken (of tonen) van RGScodes die relevant zijn voor de winstaangifte van een ZZP’er
ZZP

Het betreft niet een ZZP’er, onderdrukt 2.430 codes, zijnde 80%.

2.3 Het filter “ZZP”
Het filter “ZZP”, sinds RGS versie 3.0, is gemaakt op verzoek van de markt. In versie 3.1 is , op
verzoek van de Belastingdienst en Zeker-Online, het filter “ZZP-Belastingdienst pilot ZOL-AWA”
gemaakt.

2.4 Het ZZP-Belastingdienst pilot ZOL-AWA filter
In het document “Toelichting releasenotes bij Alfa-versie RGS 3.1.pdf” staat de volgende tekst over
het ZZP filter: De SBR Beheergroep RGS heeft in zijn vergadering goedgekeurd een doorvoering van
a. Een filter voor ZZP-IB. Dit is op basis van een door de belastingdienst in samenwerking met
softwareleveranciers (Zeker-Online) ontwikkeld minimaal grootboekschema voor een ZZP’er. Hierbij
heeft de belastingdienst rekening gehouden met de noodzakelijke en gewenste gegevens in een SBR
IB uitvraag. Betreft 124 aangemerkte RGS codes.

2.5 Vervallen van het ZZP-Belastingdienst pilot ZOL-AWA filter
Het filter ZZP-Belastingdienst pilot ZOL-AWA wijst de RGS codes aan die minimaal nodig zijn om
geautomatiseerd een aangifte Inkomstenbelasting te kunnen vullen met de gegevens uit de
financiële administratie. In de praktijk kan dat tot verwarring en fouten leiden. Bijvoorbeeld in het
geval een ZZP’er meer of andere grootboekrekeningen gebruikt dan die in het filter voorkomen. Dit
kan dan leiden tot het niet volledig in de aangifte Inkomstenbelasting verwerken van de gegevens
uit de financiële administratie. Ook het bestaan van twee filters voor ZZP kan tot verwarring leiden.
De Belastingdienst is van mening dat het beter is om vanuit OLAV (OnLine AangifteVoorziening) de
entrypoints volgens de NT per aangiftesoort (OLA-IH; OLS-OB) te mappen op RGS. En zo te bepalen
welke RGS codes en daaraan gekoppelde grootboekrekeningen gebruikt kunnen en mogen worden
(de positieve benadering). Dit moet aangevuld worden met het uitsluited van RGS-codes die, naar
hun aard, niet toegestaan zijn bij zelfstandige ondernemers zonder rechtspersoonlijkheid (de
negatieve benadering). Het resultaat is dat de mutaties in de financiële administratie, volledig, juist
en tijdig verwerkt kunnen worden in de betreffende aangifte. Het huidige filter ZZP-Belastingdienst
pilot ZOL-AWA is niet zo opgezet en dient daarom te vervallen.
Nr. Kol. Soort
filter
1I
Positief

Hoofdindeling

Naam filter

Filter nieuw
- te kiezen bij

ZZP-Belastingdienst De Belastingdienst heeft in samenwerking met softwareleveranciers
pilot ZOL-AWA
(Zeker-Online) een minimaal grootboekschema voor een ZZP-er
ontwikkeld. Dit is een filter op de bestaande RGS-codes en biedt een
code-selectie, die voor een ZZP’er het meest van toepassing zijn.
Hiermee kan een intermediair of een softwareontwikkelaar direct
een selectie maken (of tonen) van RGS-codes die relevant zijn voor
de winstaangifte van een ZZP’er
Afrek syst
Deze RGS-codes maken het mogelijk om kassasystemen te koppelen
aan RGS. Hierdoor kunnen kassatransacties eenvoudiger en
automatisch verwerkt worden in de boekhouding of andere
toepassingen.
WoCo
Op verzoek zijn een aantal rekeningen is binnen het RGS speciaal
voor woningcorporaties toegevoegd en kan er binnen het totale RGS
eenvoudig een selectie worden gemaakt van de rekeningen die voor
corporaties van belang zijn.
BB
Selectie van alle Beginbalansen

2J

Positief

Filter nieuw
- te kiezen bij

3K

Positief

Filter nieuw
- te kiezen bij

4L

Negatief Filters
- te vervallen
Negatief Filters
- te vervallen
Negatief Filters
- te vervallen
Negatief Filters
- te vervallen
Negatief Filters
- te vervallen
Negatief Filters
- te vervallen
Negatief Filters
- te vervallen
Negatief Filters
- te vervallen

5M
6N
7O
8P
9Q
10 R
11 S

12 T
13 U
14 V

Uitleg van het filter

Aantal
RGS codes
132

66

2.518

232

bij
ZZP

Het betreft niet een ZZP-er, onderdrukt 2.430 codes, zijnde 80%.

Agro

Het betreft niet een agrarische onderneming, onderdrukt 115 codes,
zijnde 4%.
“Ik wens de WKR-posten niet gedetailleerd te gebruiken”.
Onderdrukt 122 codes, zijnde 4%
Het betreft niet een Eenmanszaak of VOF, onderdrukt 562 codes,
zijnde 19%;
Het betreft niet een BV (maar het is een EZ/VOF), onderdrukt 212
codes, zijnde 7%.
Voorziening voor codes welke alleen voor kredietrapportage gewenst
zijn, onderdrukt 69 codes, zijnde 1,7%
Op verzoek zijn een aantal rekeningen is binnen het RGS speciaal
voor woningcorporaties toegevoegd en kan er binnen het totale RGS
eenvoudig een selectie worden gemaakt van de rekeningen die voor
corporaties van belang zijn. Onderdrukt 698 codes, zijnde 18%.

3.470

bij
bij
WKR
bij
EZ/VOF
bij
BV
bij
WoCo
bij
Bank
bij

Negatief Filters
- te vervallen bij
Negatief Filters
- te vervallen bij
Negatief Filters
- te vervallen bij
Bron:

OZW

124
123
2.344
204
698
69

Het betreft geen Organisatie zonder winstoogmerk. Onderdrukt 42
42
codes, zijnde 1%
Nivo5
Uitschakelen van codes in nivo5, welke detailmutaties betreffen,
2.332
onderdrukt 1715 codes, zijnde 57%
Uitbr5
Uitbreiding van eenzelfde item, naar 5 detailonderdelen, onderdrukt
414
299 codes, zijnde 10%
https://referentiegrootboekschema.nl/best-practice-rgs-voor-de-softwareleverancier-0
https://referentiegrootboekschema.nl/sbr-beheergroep-rgs-bijlage-7-memo-zzp-filter-belastingdienst

3 Request for Comments
Gaarne vernemen wij uw terugkoppeling op het voorgenomen besluit om het filter uit het RGS
schema te verwijderen.
Als uw terugkoppeling achterwege blijft, dan veronderstellen wij dat u in kunt stemmen met het
voorgenomen besluit.
Wij vernemen graag hoe u aankijkt tegen de voorgestelde wijziging. U kunt tot 25 oktober 2021 uw
reactie sturen aan sbr@logius.nl.

