
HANDLEIDING BIJ OPGAVE UITBETAALDE BEDRAGEN AAN DERDEN (UBD) 
 
Met ingang van het belastingjaar 2022 is het verplicht om de bedragen die u aan derden heeft uitbetaald door 
te geven aan de Belastingdienst. Deze gegevens kunnen pas vanaf 1 januari 2023 worden doorgegeven aan de 
Belastingdienst. Doorgeven kan alleen via de digitale weg en moet uiterlijk 31 januari 2023 bij de 
Belastingdienst binnen zijn. 
 
In tegenstelling tot het verleden gaat het ook om waarnemers en andere ZZP’ers die in uw praktijk werkzaam 
zijn geweest, voor zover zij gefactureerd hebben zonder BTW (of bedragen van u hebben ontvangen zonder 
factuur). Het gaat uitdrukkelijk niet om personeelsleden die bij u in loondienst zijn. 
 
Om de opgaaf te kunnen doen, moet u eerst een account aanvragen bij de Belastingdienst. Het aanvragen van 
de inloggegevens hiervoor gaat als volgt: 

1. Ga naar de volgende pagina:  
https://gegevensportaal.belastingdienst.nl/ubd_nieuw/aanmelden/ 

2. In dit formulier vult u de gevraagde gegevens in. Nadat u op ‘Verder’ heeft geklikt, ontvangt u op het 
opgegeven emailadres een mail ter bevestiging waar u een sms-code moet doorgeven die u ontvangt 
op uw mobiele telefoon. 

3. Hierna ontvangt u een bevestigingsmail van de Belastingdienst dat uw aanvraag in behandeling is 
genomen. Het duurt ongeveer 5 werkdagen voor u de inloggegevens ontvangt. 

 
In de tussenliggende periode kunt u alvast de volgende gegevens opzoeken die moeten worden aangeleverd bij 
de Belastingdienst: 

a. Gegevens van de persoon waaraan betaald is: Naam, adres, woonplaats, geboortedatum en BSN  
Let op: alleen wanneer u de gegevens invult als niet-inhoudingsplichtige (u heeft dan geen 
loonbelastingnummer) hoeft u geen BSN te vragen van de persoon aan wie is uitbetaald. 

b. Het bedrag dat is uitbetaald. 
c. De datum waarop dit bedrag is uitbetaald. 

 
Als een persoon meerdere bedragen van u heeft ontvangen, dan mogen deze bedragen bij elkaar worden 
opgeteld en kunt u de laatste uitbetalingsdatum (uiterlijk 31-12) gebruiken. Het is niet verplicht deze bedragen 
bij elkaar op te tellen, maar dan moet voor iedere betaling een aparte melding worden gedaan.  
 
Zodra u de inloggegevens heeft ontvangen gaat u naar de volgende pagina: 
https://gegevensportaal.belastingdienst.nl/accounts/login/?next=/ 

 
U logt in bij Gegevensportaal Uitbetaalde Bedragen aan Derden met de ontvangen gebruikersnaam en 
wachtwoord. (Let op: dit is het tweede blokje op de pagina!) 
Hier vult u de gegevens hierboven genoemd onder a tot en met c in. 
 
Tot slot verzendt u deze gegevens naar de Belastingdienst. 
 
Helaas kunnen wij deze werkzaamheden niet voor u uitvoeren, aangezien onze software hiervoor niet de 
mogelijkheden biedt. Wij kunnen u uiteraard wel ondersteunen als u hierover vragen heeft. 
 
Let op dat u op tijd start met het aanvraagproces vanwege de tijd die er verstrijkt tussen de aanvraag en 
het verstrekken van de inloggegevens in combinatie met de periode van 31 januari 2023 waarop de 
gegevens uiterlijk moeten worden ingediend. 
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