
Informer lanceert betaling btw-aangifte met
iDeal voor al haar klanten
Softwareleverancier Informer maakt het voor alle gebruikers van InformerOnline mogelijk om

de tweede btw-aangifte van 2018 volgens de nieuwe manier van de Belastingdienst in te dienen.

Naast meer heldere schermen voor ondernemers kan de btw-aangifte nu ook direct online met

iDeal aan de Belastingdienst betaald worden.

Officiële pilot een overweldigend succes voor Informer

De officiële pilot van de Belastingdienst voor de verbeterde btw-aangifte is in samenwerking

met Stichting Zeker-OnLine en een aantal softwareleveranciers waaronder Informer begin 2018

gestart. Tijdens de aangifte van afgelopen kwartaal konden speciaal geselecteerde pilotgroepen

met ondernemers voor het eerst aangifte Omzetbelasting doen op de nieuwe manier van de

Belastingdienst.

Het doel van de Belastingdienst is om ondernemers zelf online te laten boekhouden en

vervolgens een koppeling te maken tussen de boekhouding, de aangifte en de betaling van de

btw. Om ondernemers aan te moedigen zelf hun boekhouding te laten doen worden

ingewikkelde belastingtermen en rubrieken in de aangifte vervangen door termen die beter bij

de leefwereld van een ondernemer passen. Het direct kunnen indienen van de btw-aangifte en

de mogelijkheid om de aangifte direct te betalen met iDeal zorgen voor een flinke tijdbesparing

en meer gemak voor de ondernemer. "Vertragingen bij de bank en boetes wegens een te late

betaling worden met de nieuwe aangifte tegengegaan. We zijn blij dat de Belastingdienst deze

stappen neemt om het aangifteproces voor ondernemers die zelf boekhouden te verbeteren,"

aldus Remco Frühauf, CEO van Informer.

Ook de Belastingdienst is erg tevreden over de eerste reacties: "De eerste gebruikerservaringen

zijn zeer veelbelovend, zzp’ers ervaren meer gemak door de koppeling, vinden de snelheid

prettig en ervaren meer zekerheid bij hun boekhouding."

Zzp’ers ervaren meer gemak door de koppeling, vinden de snelheid prettig en
ervaren meer zekerheid bij hun boekhouding.
— De Belastingdienst



OVER INFORMER

Sinds 1993 ondersteunt Informer ondernemers met het ontwikkelen van slimme boekhoudsoftware.
Tegenwoordig is InformerOnline een van de meest innovatieve boekhoudprogramma's voor ZZP'ers en het
kleinbedrijf. InformerOnline was in Nederland het eerste online boekhoudprogramma met een chatbot en het
eerste pakket in de wereld met een realtime bankkoppeling (ontwikkeld i.s.m. internetbank bunq). Daarnaast is
InformerOnline het enige boekhoudpakket in Nederland met zowel het keurmerk Zeker-Online als het keurmerk
Betrouwbaar Boekhouden van onderzoeksbureau GBNED.

Versnelde invoering voor tweede kwartaal 2018

Na uitgebreid overleg tussen Informer en de Belastingdienst is besloten om de verbeterde btw-

aangifte versneld beschikbaar te maken voor alle gebruikers van Informer. Hiermee kunnen

vanaf nu alle ondernemers die boekhouden met InformerOnline profiteren van een snellere en

eenvoudigere btw-aangifte.

Het is voor ondernemers nog steeds mogelijk om met InformerOnline deel te nemen aan de

officiële pilot van de Belastingdienst.
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