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Inhoud van Rapportage SHV_BD ondernemer 
In onderstaand overzicht worden alle mogelijke velden in het rapport weergegeven. 
 

Element Commentaar 

BSN Burgerservicenummer 

Gemeentecode De gemeentecode volgens de GBA 

Referentie Referentienummer of code van het dossier 

Bekend als particulier Is de persoon ook bekend in de particuliere rapportage ? 

  

Belastingjaar Het laatst bekende belastingjaar met aangiftegegevens. 

Anderbiljet Indien het laatst bekende jaar een niet-binnenlandse aangifte is geeft dit 
veld de letter: 
C = Buitenlandse aangifte 
M = Migratie aangifte 
 
Vb: T-3 = binnenlands, T-2 = buitenlands = Letter C en de rest van de levering 
bevat gegevens binnenlands T-3 

Vb2. T3 = buitenlands, T-2 = binnenlands = veld leeg en de rest van de 
levering bevat gegevens binnenlands T-2 

Bedrijfslasten Totaalbedrag van de bedrijfslasten 

Verkoopkosten Totaalbedrag van de verkoopkosten 

Salarissen Totaalbedrag betaalde lonen en salarissen 

Beloning fiscaal partner Totaalbedrag aan arbeidsbeloning dat is betaald voor het meewerken 
binnen de onderneming aan de (fiscaal) partner. 

Sociale lasten Totaalbedrag betaalde sociale lasten 

Pensioenlasten Totaalbedrag betaalde pensioenlasten 

Overige lasten Totaalbedrag van de kosten van schulden, andere rentelasten en 
soortgelijke kosten 

Subsidies Totaalbedrag aan ontvangen uitkeringen en subsidies die betrekking hebben 
op de personeelskosten (NOW-regeling, WBSO etc.) 

Huisvesting kosten Totaalbedrag huisvestingskosten 

Onderhoudskosten Totaalbedrag van de onderhoudskosten overige materiële vaste activa 

Overige kosten Totaalbedrag overige kosten 

Afboeking 
herinvesteringsreserve 

Bedrag mbt de afboeking van de herinvesteringsreserve (buitengewone 
lasten) 

Opheffing negatieve 
terugkeerreserve 

Bedrag mbt de opheffing van negatieve terugkeerreserve (buitengewone 
lasten) 

Boekverlies activa Bedrag mbt het boekverlies op activa (buitengewone lasten) 

Overige buitengewone 
lasten Bedrag met overige buitengewone lasten 

Afschrijving goodwill Bedrag met de afschrijving van de goodwill  

Afschrijving immateriele 
vast activa Bedrag met de afschrijving van de immateriële vaste activa 

Afschrijving gebouwen Bedrag met de afschrijving van de gebouwen en terreinen 

Afschrijving machines Bedrag met de afschrijving van de machines en installaties 

Afschrijving overige 
bedrijfsmiddelen Bedrag met de afschrijving van de andere vaste bedrijfsmiddelen 

  

Resultaat 
bedrijfsuitoefening Bedrag resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening (voor belasting) 

Opbrengsten overige 
vorderingen Bedrag opbrengsten overige vorderingen 

Opbrengsten rente 
banktegoeden Bedrag opbrengsten rente banktegoeden 

Ontvangen dividend Bedrag ontvangen dividend 

Kwijtscheldingswinst Bedrag kwijtscheldingswinst 

Waardeverandering 
vorderingen Bedrag waardeverandering vorderingen 
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Element Commentaar 

Waardeverandering 
effecten Bedrag waardeverandering effecten 

Winst als ondernemer Bedrag winst als ondernemer 

Winst medegerechtigheid Bedrag winst medegerechtigdheid 

Boekwinst op activa Boekwinst op activa 

Opheffing positieve 

terugkeerreserve 
Bedrag opheffing positieve terugkeerreserve 

Overige buitengewone 
baten Bedrag overige buitengewone baten 

Buitengewone resultaten Bedrag buitengewone resultaten 

   

   

Immateriele vaste activa 
(start) Totaalbedrag immateriële vaste activa (Startbalans) 

Immateriele vaste activa 
(eind) Totaalbedrag immateriële vaste activa (Eindbalans) 

Materiele vaste activa 
(start) Totaalbedrag materiele vaste activa (Startbalans) 

Materiele vaste activa 
(eind) Totaalbedrag materiele vaste activa (Eindbalans) 

Financiele vaste activa 
(start) Totaalbedrag financiële vaste activa (Startbalans) 

Financiele vaste activa 
(eind) Totaalbedrag financiële vaste activa (Eindbalans) 

   

Voorraden (start) Totaalbedrag voorraden (Startbalans) 

Voorraden (eind) Totaalbedrag voorraden (Eindbalans) 

Vorderingen (start) Totaalbedrag vorderingen overige activa (Startbalans) 

Vorderingen (eind) Totaalbedrag vorderingen / overige activa (Eindbalans) 

Effecten (start) Totaalbedrag effecten (Startbalans) 

Effecten (eind) Totaalbedrag effecten (Eindbalans) 

Liquide middelen (start) Totaalbedrag liquide middelen (Startbalans) 

Liquide middelen (eind) Totaalbedrag liquide middelen (Eindbalans) 

   

Ondernemingsvermogen 
(start) Totaalbedrag ondernemingsvermogen (Startbalans) 

Ondernemingsvermogen 
(eind) Totaalbedrag ondernemingsvermogen (Eindbalans) 

Herinvesteringsreserve 
(start) Totaalbedrag herinvesteringsreserve (Startbalans) 

Herinvesteringsreserve 
(eind) Totaalbedrag herinvesteringsreserve (Eindbalans) 

Kostenegalisatiereserve 
(start) Totaalbedrag kostenegalisatiereserve (Startbalans) 

Kostenegalisatiereserve 
(eind) Totaalbedrag kostenegalisatiereserve (Eindbalans) 

Fiscale oudedagsreserve 
(start) Totaalbedrag fiscale oudedagsreserve (Startbalans) 

Fiscale oudedagsreserve 
(start) Totaalbedrag fiscale oudedagsreserve (Eindbalans) 

Terugkeerreserve (start) Totaalbedrag terugkeerreserve (Startbalans) 

Terugkeerreserve (eind) Totaalbedrag terugkeerreserve (Eindbalans) 

  

Langlopende schulden 
(start) Totaalbedrag langlopende schulden (Startbalans) 

Langlopende schulden 
(eind) Totaalbedrag langlopende schulden (Eindbalans) 
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Element Commentaar 

Kortlopende schulden 
(start) Totaalbedrag kortlopende schulden (Startbalans) 

Kortlopende schulden 
(start) Totaalbedrag kortlopende schulden (Eindbalans) 

Schulden handelskredieten 
(start) Totaalbedrag schulden leveranciers en handelskredieten (Startbalans) 

Schulden handelskredieten 
(eind) Totaalbedrag schulden leveranciers en handelskredieten (Eindbalans) 

   

Voorzieningen (start) Totaalbedrag voorzieningen (Startbalans) 

Voorzieningen (eind) Totaalbedrag voorzieningen (Eindbalans) 

   

Zelfstandigen aftrek Bedrag zelfstandigenaftrek 

Startersaftrek Bedrag startersaftrek 

Speur aftrek Bedrag speur- en ontwikkelingsaftrek 

Meewerkaftrek Bedrag meewerkaftrek 

Stakingsaftrek Bedrag stakingsaftrek 

MKB winstvrijstelling Bedrag MKB-winstvrijstelling 

Starteraftrek AO Bedrag startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid 

Ondernemersaftrek Bedrag ondernemersaftrek 

  

Melding Indien gegevens aanwezig blijft het veld leeg. 

Bij geen gegevens de melding ‘Geen gegevens bekend’ 
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