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Toelichting – release notes bij Alfa-versie RGS 3.1
In dit document staat een korte beschrijving van de wijzigingen in RGS 3.1
Deze wijzigingen zijn ten gevolge van:





Aanpassingen in de taxonomieën NT13 (alfa-versie)
Opmerkingen door softwareleveranciers
Correctie van geconstateerde fouten in RGS 3.0 conform “Known errors”
Wensen van derden in het kader van;
o Filter ZZP-IB
o Aansluiting t.b.v. afrekensystemen
o Opmerkingen in kennisbank RGS

1. Door diverse softwareleveranciers is aangegeven problemen te hebben met het feit dat de
RGS code voor eenzelfde onderdeel op de verschillende niveaus niet eenzelfde opbouw van
de code structuur heeft. Dit was tgv aanpassingen van RGS 2.0 naar RGS 3.0 waar op diverse
onderdelen een herindeling noodzakelijk was. Om niet teveel codes te wijzigingen / aan te
passen is toen gekozen om de oorspronkelijk code ongewijzigd te laten. Dit wordt t.b.v. de
implementatie als niet wenselijk beschouwd door softwareleveranciers. De aanpassingen
hebben betrekking op de onderdelen;
a. Vastgoedbeleggingen
BMva
naar BVas
b. Schulden inzake omzetbelasting
BSchBtwAtd naar BSchBepBtw
c. Schulden inzake vennootschapsbelasting
BSchVpbAtv naar BSchBepVpb
d. Toegerekende kosten
WBedAkl
naar WKprAkl
e. Agrarische bedrijfskosten
WBedAkv
naar WKprAkv
f. Werkkostenregeling
WPer
naar WBedWkr
2. In de alfaversie van de NT13 is een verloopoverzicht inzake langlopende schulden
opgenomen. De RGS codes zijn hier in overeenstemming gebracht met de uitvraag van de
mutaties van het boekjaar.
3. 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. Hierbij heeft de belastingdienst rekening gehouden
met de noodzakelijk en gewenste gegevens in een SBR IB uitvraag
Betreft 124 aangemerkte RGS codes
b. Tevens heeft de beheergroep zijn akkoord gegeven op een betere aansluiting met
afrekensystemen. Op basis van de verstrekte gegevens is RGS hiermee

gecomplementeerd. (aantal codes aangevuld 15)
4. In RGS 3.0 zijn een aantal onvolkomenheden geconstateerd. Deze zijn opgenomen in de
“Known error” lijst. De hierin gemelde zaken zijn in RGS 3.1 opgenomen.

Om voor u zelf de aanpassingen zelf te kunnen lokaliseren en beoordelen is in deze alfa versie een
aantal kolommen opgenomen
Kolom J

De code is ongewijzigd overgenomen

aantal 2.740

Kolom K

De code is vervallen

aantal

4

Kolom L

Betreft een nieuwe code = toevoeging

aantal

82

Kolom M

Betreft een code van RGS 3.0 welke is
aangepast in RGS 3.1 (zie m.n. punt 1)

aantal

265

Kolom N

Betreft een controle op volledigheid

Indien andere velden dan de RGS code gewijzigd is, is deze in de alfaversie gemarkeerd door een
groene kleur. Dit betreft dan;
 Sorteringskenmerk
 Referentienummer
 Omschrijving (verkort)

RGS 3.0 aantal codes

3.009

RGS 3.1 aantal codes

3.087

Wij verzoeken u eventuele op- en aanmerkingen aan os toe te laten komen op de kennisbank welke
u via de website kenbaar kunt maken bij “Stel een Vraag” https://www.referentiegrootboekschema.nl/kbase/index.php?View=contact

RGS Beheergroep, 14 juli 2018

