Loonaangifte via de Digipoort in UBplus
in UBplus is de mogelijkheid toegevoegd om loonaangifte berichten via de Digipoort* naar de
belastingdienst te verzenden. De oude methode is versturen via LoonSOM BAPI, maar deze
mogelijkheid komt te vervallen per 01-03-2017. Dit omdat vanaf dat moment moet worden
aangeleverd via digipoort, en LoonSOM BAPI ondersteunt deze aanlevermethodiek niet.
Niet alleen het loonaangifte bericht, maar eerder ook de Digizsm aangifte wordt via de Digipoort
verzonden. De aanlevering via Digipoort is asynchroon, dat wil zeggen dat het retourbericht over de
uiteindelijke verwerking niet direct bij inzenden wordt teruggegeven, maar later in een separaat
retourbericht. Via een bij het verzenden van een aanmelding afgegeven unieke identificatie kunnen
later berichten over de verwerking worden opgehaald.
Voordeel van verzenden via Digipoort is dat zowel het versturen als het ophalen van retourberichten
geheel in UBplus plaatsvindt; er is geen aanvullend programma nodig. Daarom is het resultaat ook in
UBplus beschikbaar. Voor het verzenden maken wij gebruik van een portal ontwikkeld door Accept
Development BV, deze portal is gekoppeld (via HTTPS) aan UBplus en aan de Digipoort. Via deze portal
leveren wij aan en halen we retourberichten op. De noodzaak voor het hebben van eigen certificaten is
daarmee vervallen; wij maken gebruik van de certificaten van Accept.
Verder voordeel is dat er geen specifieke klantinstellingen noodzakelijk zijn: gebruikersnamen en
wachtwoorden zitten “ingebakken” in UBplus en unieke identificaties worden automatisch door UBplus
bepaald.

* De Digipoort is een centrale voorziening waarmee overheden en bedrijven gemakkelijk en betrouwbaar
gegevens met elkaar kunnen uitwisselen. Door Digipoort is communicatie mogelijk van het systeem van de ene
organisatie naar het systeem van de andere organisatie.

Instelling Digipoort
Dit kan in de administratie basisgegevens tab “Aangifte”, subtab “Bapi” instelling “Aangifte XML Files
versturen met”. Vanaf 01-03-17 wordt automatisch overgestapt naar verzenden via de Digipoort (geen
handmatige instelling wijziging noodzakelijk) en is de instelling “LoonSOM BAPI” niet meer aanwezig.

Werkwijze *opmerking (Test-aanlevering) is in de operationele versie niet aanwezig!
De werkwijze voor het aanmaken van het loonaangifte bericht gaat op dezelfde manier als voorheen;
via menu “Diversen” > “Loonaangifte” > “Aanmaken/Keuren” en kies
onderstaande stappen:

Na het aanmaken verschijnt volgende melding:

doorloop daarna

Sluit het scherm en druk op “ok”:

Druk “Ja”:

Druk op “ok” de loonaangifte is verstuurd.
Via de knop
kan de status van het verzonden bericht opgevraagd worden, uiteindelijk binnen 72
uur zal het bericht op “geacepteerd” moeten staan.

De status van het bericht is inhoudelijk te volgen via menu “Diversen” > “loonaangifte” > “Digipoort
loonaangifte”.

Uiteindelijk moet een bericht met Return code :500 en status verwerkbaar hier zichtbaar zijn.
U aangifte is gedaan.







Aanlevering geslaagd (return code 001)
Aanlevering niet geslaagd (return code 000)
Bericht aangeleverd en in behandeling (kunnen verschillende codes zijn)
Bericht afgekeurd (kunnen verschillende eindcodes zijn)
Correct verwerkt (eindcode 500)

Als een aanlevering niet geslaagd is wordt deze automatisch klaargezet om een volgende keer opnieuw
verzonden te worden. Als een aanlevering is afgekeurd gaat dit niet automatisch, maar moet de
“loonaangifte” opnieuw aangemaakt en verstuurd worden. Via de afgegeven eindcode moet overigens
wel worden nagegaan wat de reden van afkeur is. In het PDF document “Statussen in Digipoort” wordt
nadere informatie gegeven over reden/oorzaak/oplossingen van optredende eindcodes.

Het verzendproces via Digipoort kent de volgende algemene uitgangspunten:
1.

De verzender is verantwoordelijk voor het bericht, totdat deze
succesvol is afgeleverd bij de ontvanger.
2. Zodra een ontvanger de succesvolle aflevering van een bericht heeft
bevestigd, is de ontvanger verantwoordelijk voor het bericht.
3. Digipoort biedt een betrouwbare aflevering. Dit betekent dat Digipoort
een aangeleverd bericht aflevert bij de ontvanger, of duidelijk aangeeft
waarom het bericht niet afgeleverd kon worden.
De verzender is dus verantwoordelijk voor het bericht zolang deze
onderweg is en zal zelf actie moeten ondernemen, als het bericht niet
(tijdig) wordt afgeleverd bij de ontvanger.
Bij sommige berichtsoorten kunnen deze uitgangspunten afwijken, of
gelden er aanvullende regels. Zo is bij een aangifte het moment van
ontvangt door Digipoort bepalend of een ondernemer aangifteplicht heeft
voldaan.
Een volledig overzicht van de “statussen in Digipoort” kan op de website
van UBplus worden gedownload.
https://www.uitzendsoftware.com/nl/downloads

