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AANGIFTE BTW-EENHEID
Bedrijven die deel uitmaken van een btw-eenheid doen hun btw-aangifte gezamenlijk als één btw-
plichtige. Voor de statistische aangiften van de Nationale Bank van België (NBB) geldt dit voordeel
niet: elke onderneming die geselecteerd wordt, is individueel verplicht om deze aangifte(n) in te
vullen.

Door per lid (aangesloten onderneming) van de btw-eenheid bepaalde btw-gegevens op te vragen,
streven we met de aangifte van de btw-eenheid 2 doelstellingen na:

1. Vrijstel van aangifte(n) voor de leden die de drempels van de aangifteplicht voor de
betalingsbalans niet overschrijden.

2. Opstellen van statistieken die correct, volgens de aard van de activiteit, uitgesplitst zijn.

Hoe worden de
aangifteplicht
en aangifte-
frequentie
bepaald?

Elke onderneming die bij een btw-eenheid aangesloten is, moet deze aangifte
doen. De frequentie echter hangt af van een drempelbedrag dat toegepast
wordt op de btw-eenheid:

Resultaat van de btw-roosters
(uitgaande handelingen) van 1, 2

of 3 jaar terug

Naam van
de

aangifte
Aangifte-
frequentie

+ 00
+ 01
+ 02
+ 03
+ 44
+ 45
+ 46
+ 47
- 48
- 49

minder dan
€ 15 miljoen VAT jaarlijks

gelijk aan of meer
dan

€ 15 miljoen
Q-VAT driemaandelijks

Als van de btw-eenheid het jaartotaal van de hierboven vermelde btw-roosters
in één van de voorbije 3 jaren 15 000 000 euro of meer bedroeg, moet uw
onderneming deze aangifte driemaandelijks invullen.

Als het jaartotaal onder de 15 000 000 euro blijft, is dat jaarlijks.

Welke
gegevens
moet ik
verstrekken?

Per lid van de btw-eenheid en afhankelijk van de aangiftefrequentie
(driemaandelijks of jaarlijks) vult u de bedragen in van de volgende btw-
roosters (uitgesplitst per rooster):

- Driemaandelijkse aangifte: 00, 01, 02, 03, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 56,
81, 82, 83, 84, 85, 86, 87 en 88 van het vorige kwartaal.

- Jaarlijkse aangifte: 44, 46, 47, 48, 56, 84, 85, 86, 87 en 88 van het
vorige jaar.

Waar vind ik
de gevraagde
gegevens
terug?

U vindt alle gegevens terug in de individuele boekhouding van elk lid van
de btw-eenheid.

https://www.nbb.be/doc/dd/onegate/data/unites_tva_guide_rapide_fr.pdf
https://www.nbb.be/doc/dd/onegate/data/vat-units_quick_guide_en.pdf
https://www.nbb.be/doc/dd/onegate/data/mwst-einheiten_kurzanleitung_de.pdf
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Wanneer en
hoe vaak doe
ik aangifte?

De deadline voor de driemaandelijkse aangifte is de 20e van de maand
die volgt op het aan te geven kwartaal, zijnde 20 april, 20 juli, 20 oktober en
20 januari.
Voor de jaarlijkse aangifte is de deadline 31 mei van het jaar dat volgt op
het aan te geven jaar.

Hoe doe ik
aangifte?

U doet uw aangifte online via de applicatie www.onegate.be.

In OneGate kiest u zelf hoe u de aangifterapporten invult: manueel of met
behulp van CSV-bestanden. Hoe u te werk gaat, leggen we u stap voor stap
uit in de instructies voor het invullen van de jaarlijkse en driemaandelijkse
aangifte.

! Wat als ik de
aangifte
vergeet of niet
op tijd indien?

Door het niet (tijdig) indienen van de aangifte door de leden van de btw-
eenheid of hun vertegenwoordiger, worden de betreffende leden van de
eenheid sowieso verplicht om hun dienstentransacties met het buitenland
voor het volgende jaar aan te geven. Bovendien is deze aangifte wettelijk
verplicht. Bij niet-naleving van de aangifteplicht kan de leden van de btw-
eenheid een dwangsom opgelegd worden.

Meer over de wetgeving die de aangifteplicht bepaalt, vindt u op
www.nbb.be > Statistieken > Betalingsbalans > Wettelijke basis, in:

- de wet van 28 februari 2002 en het koninklijk besluit van 7 februari
2007 met betrekking tot het opstellen van de betalingsbalans, van de
externe vermogenspositie en van de statistieken inzake de
internationale handel in diensten en de buitenlandse directe
investeringen van België en

- de wet van 21 december 1994 houdende sociale en diverse
bepalingen (artikelen 108 en 109) en het koninklijk besluit van 11
december 2019 betreffende de inzameling van gegevens met het oog
op het opstellen van de driemaandelijkse nationale rekeningen.

Waar kan ik
terecht met
vragen?

- Over de aangifte: externalstatistics@nbb.be of +32 2 221 40 99.
- Over uw toegang tot OneGate: access.onegate@nbb.be.

https://www.nbb.be/en/onegate
https://www.nbb.be/nl/statistieken/aanmelden-bij-onegate/onegate-aangiften
https://www.nbb.be/doc/dd/onegate/data/handleiding_btw-eenheden_via_onegate_jaarlijks.pdf
https://www.nbb.be/doc/dd/onegate/data/handleiding_btw-eenheden_via_onegate_driemaandelijks.pdf
https://www.nbb.be/nl/statistieken/betalingsbalans/wettelijke-basis
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/wet/2002/02/28/2002003192/justel
https://www.nbb.be/doc/dq/n_pdf_bb/arkb_20070207-coord_nl.pdf
https://www.nbb.be/doc/dq/n_pdf_bb/arkb_20070207-coord_nl.pdf
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/wet/1994/12/21/1994021468/justel
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2019/12/11/2019031193/justel
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2019/12/11/2019031193/justel
mailto:externalstatistics@nbb.be
mailto:access.onegate@nbb.be

