NIEUWS

30 november 2015

Wetsvoorstel 'elektronisch deponeren
jaarrekening' door Tweede Kamer
De Tweede Kamer heeft afgelopen donderdag 26 november het wetsvoorstel aangenomen om de
jaarrekening elektronisch te deponeren met behulp van Standard Business Reporting (SBR).
De Eerste Kamercommissie voor Economische Zaken (EZ) bespreekt op 1 december 2015 de procedure van behandeling
door de Eerste Kamer. Het voornemen is dat rechtspersonen in de bedrijfsklasse 'klein' de jaarrekening vanaf 1 januari
2017 over het boekjaar 2016 exclusief elektronisch via SBR of anderszins deponeren bij de Kamer van Koophandel.
Voor rechtspersonen in de bedrijfsklasse middelgroot gaat deze verplichtstelling dan vanaf boekjaar 2017 gelden en
voor grote rechtspersonen vanaf boekjaar 2019.
Gegevens kunnen met SBR gemakkelijk elektronisch uit de administratie worden gehaald en worden hergebruikt voor
verschillende rapportages, zoals de jaarrekening. Deponeren van de jaarrekening met SBR is al mogelijk voor het
merendeel van de ondernemers.
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11 januari 2022

De mythes van de SBR Jaarrekening
Financiële gegevens van ondernemers en bedrijven kunnen door de SBR
Jaarrekening gestandaardiseerd én in dezelfde vorm en taal met banken
worden gedeeld. Hoewel... 

NIEUWS

05 januari 2022

Vragenlijst: wat vinden accountants van SBR?
SBR Nexus, de organisatie die samen met overheid, bedrijfsleven en
intermediairs standaarden ontwikkelt voor de digitale uitwisseling van onder
meer jaarrekeningen,... 

NIEUWS

23 december 2021

KVK mag toegang tot handelsregister niet beperken
De Kamer van Koophandel (KVK) mag de toegang tot het handelsregister niet
beperken. 

NIEUWS

17 september 2021

Ter Hoeven: 'Ook bestuursverslag deponeren bij
handelsregister'
De wetgever moet de mogelijkheid voor bedrijven om het bestuursverslag
alleen ter inzage op kantoor te houden, laten vervallen. Daarvoor pleit
hoogleraar externe... 

MAGAZINE

23 juni 2021

Een gedurfde stap
Na de Belastingdienst en de Kamer van Koophandel maakte ING als eerste bank van SBR de standaard voor het digitaal
aanleveren van jaarcijfers door zakelijke klanten.... 

