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 Beschrijving van de aangifte

 Aangifteplichtigen

Deze aangiften MCC_ACQUIRER en MCC_ISSUER zijn bestemd voor alle in België gevestigde rechtspersonen
die betaalkaarten uitgeven of activiteiten inzake acceptatie van betalingstransacties uitoefenen, met uitzondering
van degene die een vrijstelling verkregen in het kader van de betalingsstatistieken.

De lijst van de vrijgestelde instellingen kan geraadpleegd worden op onze website. Deze lijst wordt jaarlijks
herzien.

Onder betaalkaarten verstaan we alle vormen van kaarten die gebruikt worden om betalingen of geldopnemingen
te verrichten, ongeacht de benaming van de kaart: kredietkaart, debetkaart, kaart met uitgestelde debitering,
tankkaart, ...

 Geïnventariseerde informatie

De vennootschappen die betaalkaarten uitgeven, inventariseren alle verrichtingen die in België en het buitenland
gebeurd zijn met de door hen uitgegeven kaarten. De vennootschappen die activiteiten inzake acceptatie van
betalingstransacties uitoefenen, inventariseren alle transacties die in België of in het buitenland geaccepteerd worden
in het kader van hun activiteiten.

https://www.nbb.be/nl/statistieken/betalingsstatistieken/rapportering-vanaf-1-januari-2022#gedeeltelijke-vrijstellingen
https://www.nbb.be/doc/dq/paymentstatistics/list_of_institutions_granted_a_derogation_2023.pdf


Algemene bepalingen Handleiding MCC - 2022

Versie 3.0 – blz. 5

 Algemene bepalingen

 Wettelijke verplichting

Alle in België gevestigde rechtspersonen die betaalkaarten uitgeven of activiteiten inzake acceptatie van
betalingstransacties uitoefenen, zijn wettelijk verplicht de geïnventariseerde informatie (zie punt 1.2) aan de
Nationale Bank van België (NBB) te bezorgen, met uitzondering van degene die een vrijstelling verkregen in het
kader van de betalingsstatistieken (zie punt 1.1).

Bij niet-naleving van uw aangifteplicht kan uw onderneming sancties opgelegd worden.

 Verantwoordelijkheid

Een aangifteplichtige kan volmacht geven aan een derde om zijn aangiften in te vullen. De aangifteplichtige blijft
echter steeds verantwoordelijk voor de juistheid, volledigheid en tijdigheid van de aangifte.

 Periodiciteit en leveringstermijn

De aangifte is maandelijks en moet uiterlijk op de 20e dag van de maand volgend op de referentiemaand
aangeleverd worden.

 Rapporteringswijze

De aangiften kunnen enkel online gebeuren via OneGate.

In OneGate kiest u zelf hoe u uw rapporten indient: manueel of automatisch aan de hand van XML- of CSV-
bestanden. In de bijlagen 1 tot 4 vindt u gedetailleerde uitleg over de te gebruiken CSV- of XML-formaten voor
deze aangifte.

Raadpleeg ook de snelle referentiegids om te weten hoe u OneGate moet gebruiken.

 Nihilopgave

Als er voor een aangifteperiode geen enkele transactie in België of in het buitenland plaatsvond, moet u dat ook
aangeven. Hiervoor vinkt u het overeenstemmende aangifteformulier aan en klikt u vervolgens op de knop ‘Op
nihil zetten’.

https://www.nbb.be/doc/dd/onegate/nl_login.html
https://www.nbb.be/doc/dd/onegate/data/documentation_quickstart_guide_nl.pdf
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 Te verstrekken informatie

 Identificatie van uw onderneming

Uw uniek ondernemingsnummer van 10 tekens (zoals opgenomen in de Kruispuntbank van Ondernemingen van
de FOD Economie) wordt als identificatie voor de aangifte gebruikt. Doorgaans stemt dat overeen met uw btw-
nummer van 9 tekens voorafgegaan door 0 (recente ondernemingsnummers kunnen ook met 1 beginnen).
Opgelet: het vestigingseenheidsnummer mag in geen geval als identificatiegegeven gebruikt worden.

 Contactpersoon in uw onderneming/derde aangever

Voor een optimaal beheer van uw dossier is het belangrijk dat de gegevens van de persoon (personen) die in uw
onderneming voor de aangifte instaat (instaan) worden ingevuld en bijgewerkt. Wanneer u inlogt op OneGate hebt
u vanop de homepagina meteen toegang tot uw profiel en de personen die verantwoordelijk zijn voor de
aangifte(n).

https://economie.fgov.be/nl/themas/ondernemingen/kruispuntbank-van
https://economie.fgov.be/nl/themas/ondernemingen/kruispuntbank-van
http://www.onegate.be/
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 Aangifteperiode

In een maandaangifte mogen alleen de gegevens van een bepaalde maand staan (bijvoorbeeld januari, februari,
maart, enz.).

 Eigenlijke aangifte

 Informatievariabelen

 Gemeenschappelijke variabelen van de vennootschappen die betaalkaarten uitgeven
en de vennootschappen die activiteiten inzake acceptatie van betalingstransacties
uitoefenen

3.4.1.1.1 Transactie op afstand

‘Transactie op afstand’ (Remote payment transaction) heeft dezelfde betekenis als in artikel 4, lid 6, van richtlijn
(EU) 2015/2366: “betalingstransactie die via internet of met een voor communicatie op afstand bruikbaar apparaat
wordt geïnitieerd”.

De twee mogelijke waarden voor deze variabele zijn Y (ja, transactie op afstand) en N (neen, verrichting geïnitieerd
op een fysieke terminal).

3.4.1.1.2 Doel van de kaart

De uitgegeven kaarten kunnen voor commerciële of persoonsgebonden doeleinden bestemd zijn. In het eerste
geval wordt C opgegeven in OneGate en in het tweede geval P. Als de bestemming niet bekend is, wordt NA
vermeld.

3.4.1.1.3 Locatie van het verkooppunt (POS) of van de handelaar

Voor deze variabele geeft u het volgende op:

- in het geval van een fysieke transactie, namelijk een transactie waarvoor de waarde ‘N’ werd opgegeven bij de
variabele ‘transactie op afstand’, het land waar het verkooppunt (POS) gevestigd is.
- in het geval van een transactie op afstand, namelijk een transactie waarvoor de waarde ‘Y’ werd opgegeven bij
de variabele ‘transactie op afstand’, het land van verblijf van de handelaar.

Het land wordt geïdentificeerd met de ISO 3166-code van 2 tekens. De lijst met landcodes vindt u op de website
www.nbb.be > Statistieken > Betalingsbalans > Aangiften.

3.4.1.1.4 Merchant Category Code (MCC)

Aan de transactie wordt een handelaarscategoriecode (of MCC - Merchant Category Code) toegewezen. Dit is
een code van 4 cijfers. Als het om een nieuwe MCC gaat die niet is opgenomen in onze lijst en dus verworpen
wordt, vragen wij u de code 0000 te gebruiken. Nadien volgt een onderzoek om deze code eventueel toe te voegen
aan onze lijst.

3.4.1.1.5 Aantal transacties

Dit is het aantal transacties met dezelfde variabelen en in dezelfde munt.

http://www.nbb.be/
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3.4.1.1.6 Waarde van de transacties

De waarden zijn te vermelden in de eenheid waarin ze verricht werden en tot twee cijfers na de komma.

3.4.1.1.7 Valuta van de transacties

De munt wordt geïdentificeerd met de ISO 4217-code van 3 tekens.

De recentste lijst van de land- en muntcodes vindt u op www.nbb.be > Statistieken > Betalingsbalans >
Aangiften.

 Variabelen enkel voor vennootschappen die betaalkaarten uitgeven

3.4.1.2.1 Locatie van de kaarthouder

Het land wordt geïdentificeerd met de ISO 3166-code van 2 tekens. De lijst met landcodes vindt u op de website
www.nbb.be > Statistieken > Betalingsbalans > Aangiften.

3.4.1.2.2 Locatie van de accepteerder

Het land wordt geïdentificeerd met de ISO 3166-code van 2 tekens. De lijst met landcodes vindt u op de website
www.nbb.be > Statistieken > Betalingsbalans > Aangiften.

 Variabele enkel voor vennootschappen die activiteiten inzake de acceptatie van
betalingstransacties uitoefenen

3.4.1.3.1 Locatie van de uitgever

Het land wordt geïdentificeerd met de ISO 3166-code van 2 tekens. De lijst met landcodes vindt u op de website
www.nbb.be > Statistieken > Betalingsbalans > Aangiften.

 Samenvoeging

Alle transacties met gemeenschappelijke variabelen en uitgedrukt in eenzelfde munt moeten worden
samengevoegd.

http://www.nbb.be/
http://www.nbb.be/
http://www.nbb.be/
http://www.nbb.be/
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 Bijlagen

 Bijlage 1: formaat van het CSV-bestand voor vennootschappen die
betaalkaarten uitgeven

Een aangiftelijn in het rapport MCC_ISSUER telt 9 informatievelden:
 een aanduiding of de transactie al dan niet op afstand gebeurde;
 het doel van de kaart (persoonsgebonden of commercieel);
 de locatie van de kaarthouder (landcode);
 de locatie van het verkooppunt (POS) of van de handelaar (landcode);
 de locatie van de accepteerder (landcode);
 de Merchant Category Code;
 het aantal transacties met deze kenmerken;
 de totale waarde van deze transacties in de eenheid waarin ze verricht werden;
 de valuta van de transacties (muntcode).

Gebruik altijd deze volgorde in uw CSV-bestand. U plaatst een puntkomma tussen de gegevens zonder
spaties toe te voegen en begint elke transactie op een nieuwe lijn.

Specifiek voorbeeld van 3 lijnen in CSV-formaat voor MCC_ISSUER:
 Y;C;FR;NZ;BE;3025;12;1245.12;EUR

 N;P;BE;DE;DE;5651;134;42628.23;EUR

 N;NA;BE;BE;BE;7012;542;85284.34;USD

Uitleg bij de eerste lijn:
 Y betekent dat de transactie op afstand verricht werd;

 C betekent dat de kaart voor commerciële doeleinden bestemd is;

 FR geeft aan dat de gerapporteerde transacties uitgevoerd werden door klanten die in Frankrijk verblijven;

 NZ geeft aan dat de handelaar in Nieuw-Zeeland gevestigd is;

 BE geeft aan dat de vennootschap die deze transacties geaccepteerd heeft in België gevestigd is;

 3025 is de Merchant Category Code voor AIR NEW ZEALAND;

 12 is het aantal transacties met de bovenvermelde kenmerken en verricht in dezelfde munt;

 1245.12 is de totale waarde van deze 12 transacties, dus 1245 euro en 12 eurocent;

 EUR is de muntcode van de transacties, de euro dus.



Bijlagen Handleiding MCC - 2022

Versie 3.0 – blz. 10

 Bijlage 2: formaat van het CSV-bestand voor vennootschappen die
activiteiten inzake de acceptatie van betalingstransacties
uitoefenen

Een aangiftelijn in het rapport MCC_ACQUIRER telt 8 informatievelden:
 een aanduiding of de transactie al dan niet op afstand gebeurde;
 het doel van de kaart (persoonsgebonden of commercieel);
 de locatie van de vennootschap die de kaart uitgegeven heeft (landcode);
 de locatie van het verkooppunt (POS) of van de handelaar (landcode);
 de Merchant Category Code;
 het aantal transacties met deze kenmerken;
 de totale waarde van deze transacties in de eenheid waarin ze verricht werden;
 de munt die voor deze transacties gebruikt werd (muntcode).

Gebruik altijd deze volgorde in uw CSV-bestand. U plaatst een puntkomma tussen de gegevens zonder
spaties toe te voegen en begint elke transactie op een nieuwe lijn.

Specifiek voorbeeld van 3 lijnen in CSV-formaat voor MCC_ACQUIRER:
 N;P;NL;LU;5931;23;9841.85;EUR

 Y;C;BE;BE;7996;8;84.23;EUR

 N;NA;DE;BE;5973;47;5545.52;USD

Uitleg bij de eerste lijn:
 N betekent dat de transactie niet op afstand verricht werd;

 P betekent dat de kaart voor persoonsgebonden doeleinden bestemd is;

 NL geeft aan dat de gerapporteerde transacties verricht werden met kaarten uitgegeven door in
Nederland gevestigde vennootschappen;

 LU geeft aan dat de handelaar in Luxemburg gevestigd is;

 5931 is de Merchant Category Code voor USED MERCHANDISE STORES;

 23 is het aantal transacties met de bovenvermelde kenmerken en verricht in dezelfde munt;

 9841.85 is de totale waarden van deze 23 transacties, dus 9841 euro en 85 eurocent.

 EUR is de muntcode van de transacties, de euro dus.
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 Bijlage 3: beschrijving van het XML-bestand voor
vennootschappen die betaalkaarten uitgeven

 Inleiding
Dit document toont hoe een XML-bestand er moet uitzien voor de aangifte MCC_ISSUER. Het XML-document, en
dus ook deze documentatie, bestaat uit 3 delen:

1) de ‘XML-enveloppe’
2) het administratieve deel
3) de reële gegevens

In deel (3) kunnen een of meer gegevenseenheden worden aangegeven. Een gegevenseenheid stemt overeen
met de aangifte van een rapport. Meerdere aangiften in eenzelfde XML-bestand moeten echter tot hetzelfde
domein behoren (in dit geval CLO-Collect Others).

De verwerking van een bestand wordt via e-mail bevestigd. Deze e-mail wordt verstuurd naar het e-mailadres dat
vermeld staat op de profielpagina van de gebruiker die het bestand opgeladen heeft naar OneGate. Precies
daarom moet de gebruiker zijn e-mailadres invullen op zijn profielpagina (zie 3.2).

Structuur van het XML-bestand

<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<DeclarationReport xmlns="http://www.onegate.eu/2010-01-01">
<Administration creationTime="2020-12-01T10:39:53.112+01:00">

  ...
</Administration>
<Report action="replace" date="2022-02" code="MCC_ISSUER">

  ...
</Report>

</DeclarationReport>

 Vaste informatie
De eerste 2 lijnen liggen vast en mogen niet verschillen van de lijnen hieronder:

- <?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
- <DeclarationReport xmlns="http://www.onegate.eu/2010-01-01">

 Administratie
<Administration creationTime="2020-12-01T10:39:53.112+01:00">

<From declarerType="KBO">0000000097</From>
<To>NBB</To>
<Domain>CLO</Domain>

</Administration>

Lijn 2: identificatie aangever:
 declarerType = “KBO” - deze waarde ligt vast
 KBO-nummer: bijvoorbeeld 0000000097 - het gaat om het ondernemingsnummer waarvoor de aangifte wordt

ingediend.

Lijn 3: To = NBB - deze waarde ligt vast

Lijn 4: Domain = CLO - deze waarde ligt vast

 Rapport
<Report action="replace" date="2022-02" code="MCC_ISSUER">

<Data close="true" form="MCC_ISSUER">
<Item>
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<Dim prop="REMOTE_PAYM_TRANS">Y</Dim>
     <Dim prop="CARD_TYPE">P</Dim>
     <Dim prop="LOCATION_HOLDER">PT</Dim>
     <Dim prop="LOCATION_POS_MERCHANT">ES</Dim>

<Dim prop="LOCATION_ACQUIRER">US</Dim>
     <Dim prop="MCC">3017</Dim>
     <Dim prop="NBR_TRX">6565</Dim>
     <Dim prop="VALUE">5444.45</Dim>
     <Dim prop="CURRENCY">EUR</Dim>

</Item>
</Data>

</Report>

Lijn 1. <Report action="replace" date="2022-02" code="MCC_ISSUER">
Deze lijn omvat drie belangrijke elementen:
o het actieveld: ="replace" - als er gegevens staan voor dit rapport en deze periode, worden die gewist

en worden enkel de nieuwe elementen in het rapport/de periode geplaatst. Dit veld is facultatief.
o actie =”nihil” (voor het geval er geen gegevens zouden zijn voor dit rapport).
o de periode waarop de aangifte betrekking heeft: formaat “YYYY-MM” (in dit geval februari 2022) en
o het rapport waarop de aangifte betrekking heeft: MCC_ISSUER.

Lijn 2. < Data close="true" form="MCC_ISSUER">
Het gaat om de volgende elementen:
o het attribuut voor het sluiten (Wil ik het rapport automatisch sluiten - ="true" nadat ik het XML-bestand

heb opgeladen, of wil ik het nadien manueel doen - ="false"? Wanneer er fouten in het rapport worden
aangetroffen, zal het rapport nooit automatisch sluiten. Het is aanbevolen om altijd "true” in te stellen
voor deze waarde)

o het formulier waarop de aangifte betrekking heeft: het gaat ook om MCC_ISSUER hier.

Na deze twee lijnen worden de reële gegevens aangegeven. Elk <Item> vormt een nieuwe lijn in de aangiftetabel.

Dit zijn de rubrieken:

 REMOTE_PAYM_TRANS: het veld dat bepaalt of het om een transactie op afstand gaat
 CARD_TYPE: het doel van de kaart
 LOCATION_HOLDER: de locatie van de kaarthouder
 LOCATION_POS_MERCHANT: de locatie van het verkooppunt (POS) of van de handelaar
 LOCATION_ACQUIRER: de locatie van de accepteerder
 MCC: de Merchant Category Code
 NBR_TXR: het aantal transacties
 VALUE: de totale waarde van de transacties
 CURRENCY: de munteenheid

Meer informatie over de inhoud van deze rubrieken vindt u hierboven in punt 3.4.1. “Informatievariabelen”.

 Voorbeelden

 Gegevensbestand

Hierna geven we een voorbeeld van een functioneel XML-bestand. De aangegeven gegevens zijn uiteraard fictief.
Toch wordt de structuur van het XML-bestand duidelijk weergegeven:

<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<DeclarationReport xmlns="http://www.onegate.eu/2010-01-01">
<Administration creationTime="2020-12-01T10:39:53.112+01:00">
<From declarerType="KBO">0000000097</From>
<To>NBB</To>
<Domain>CLO</Domain>
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</Administration>
<Report action="replace" date="2022-02" code="MCC_ISSUER">
<Data close="true" form="MCC_ISSUER">
<Item>

  <Dim prop="REMOTE_PAYM_TRANS">Y</Dim>
  <Dim prop="CARD_TYPE">P</Dim>
  <Dim prop="LOCATION_HOLDER">PT</Dim>
  <Dim prop="LOCATION_POS_MERCHANT">ES</Dim>
  <Dim prop="LOCATION_ACQUIRER">US</Dim>
  <Dim prop="MCC">3000</Dim>
  <Dim prop="NBR_TRX">12</Dim>
  <Dim prop="VALUE">123.45</Dim>

     <Dim prop="CURRENCY">USD</Dim>
</Item>

<Item>
  <Dim prop="REMOTE_PAYM_TRANS">Y</Dim>
  <Dim prop="CARD_TYPE">C</Dim>
  <Dim prop="LOCATION_HOLDER">FR</Dim>
  <Dim prop="LOCATION_POS_MERCHANT">NZ</Dim>
  <Dim prop="LOCATION_ACQUIRER">BE</Dim>
  <Dim prop="MCC">3025</Dim>
  <Dim prop="NBR_TRX">12</Dim>
  <Dim prop="VALUE">1245.12</Dim>

     <Dim prop="CURRENCY">EUR</Dim>
</Item>

<Item>
  <Dim prop="REMOTE_PAYM_TRANS">N</Dim>
  <Dim prop="CARD_TYPE">P</Dim>
  <Dim prop="LOCATION_HOLDER">BE</Dim>
  <Dim prop="LOCATION_POS_MERCHANT">DE</Dim>
  <Dim prop="LOCATION_ACQUIRER">DE</Dim>
  <Dim prop="MCC">5651</Dim>
  <Dim prop="NBR_TRX">134</Dim>
  <Dim prop="VALUE">42628.23</Dim>

     <Dim prop="CURRENCY">EUR</Dim>
</Item>

<Item>
  <Dim prop="REMOTE_PAYM_TRANS">N</Dim>
  <Dim prop="CARD_TYPE">NA</Dim>
  <Dim prop="LOCATION_HOLDER">BE</Dim>
  <Dim prop="LOCATION_POS_MERCHANT">BE</Dim>
  <Dim prop="LOCATION_ACQUIRER">BE</Dim>
  <Dim prop="MCC">7012</Dim>
  <Dim prop="NBR_TRX">542</Dim>
  <Dim prop="VALUE">85284.34</Dim>

     <Dim prop="CURRENCY">USD</Dim>
</Item>

</Data>
</Report>

</DeclarationReport>

 Nihilopgave

<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<DeclarationReport xmlns="http://www.onegate.eu/2010-01-01">
<Administration creationTime="2020-12-01T10:39:53.112+01:00">
<From declarerType="KBO">0000000097</From>
<To>NBB</To>
<Domain>CLO</Domain>

</Administration>
<Report action="nihil" date="2022-02" code="MCC_ISSUER">
<Data close="true" form="MCC_ISSUER">
</Data>

</Report>
</DeclarationReport>
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 Bijlage 4: beschrijving van het XML-bestand voor
vennootschappen die activiteiten inzake de acceptatie van
betalingstransacties uitoefenen

 Inleiding
Dit document toont hoe een XML-bestand er moet uitzien voor de aangifte MCC_ACQUIRER. Het XML-document,
en dus ook deze documentatie, bestaat uit 3 delen:

1) de ‘XML-enveloppe’
2) het administratieve deel
3) de reële gegevens

In deel (3) kunnen een of meer gegevenseenheden worden aangegeven. Een gegevenseenheid stemt overeen
met de aangifte van een rapport. Meerdere aangiften in eenzelfde XML-bestand moeten echter tot hetzelfde
domein behoren (in dit geval CLO-Collect Others).

De verwerking van een bestand wordt via e-mail bevestigd. Deze e-mail wordt verstuurd naar het e-mailadres dat
vermeld staat op de profielpagina van de gebruiker die het bestand opgeladen heeft naar OneGate. Precies
daarom moet de gebruiker zijn e-mailadres invullen op zijn profielpagina (zie 3.2).

Structuur van het XML-bestand

<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<DeclarationReport xmlns="http://www.onegate.eu/2010-01-01">
<Administration creationTime="2020-12-01T10:39:53.112+01:00">

  ...
</Administration>
<Report action="replace" date="2022-02" code="MCC_ACQUIRER">

  ...
</Report>

</DeclarationReport>

 Vaste informatie
De eerste 2 lijnen liggen vast en mogen niet verschillen van de lijnen hieronder:

- <?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
- <DeclarationReport xmlns="http://www.onegate.eu/2010-01-01">

 Administratie
<Administration creationTime="2020-12-01T10:39:53.112+01:00">

<From declarerType="KBO">0000000097</From>
<To>NBB</To>
<Domain>CLO</Domain>

</Administration>

Lijn 2: identificatie aangever:
 declarerType = “KBO” - deze waarde ligt vast
 KBO-nummer: bijvoorbeeld 0000000097 – het gaat om het ondernemingsnummer waarvoor de aangifte wordt

ingediend.

Lijn 3: To = NBB – deze waarde ligt vast

Lijn 4: Domain = CLO – deze waarde ligt vast

 Rapport
<Report action="replace" date="2022-02" code="MCC_ACQUIRER">

<Data close="true" form="MCC_ACQUIRER">
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<Item>
<Dim prop="REMOTE_PAYM_TRANS">Y</Dim>

     <Dim prop="CARD_TYPE">P</Dim>
     <Dim prop="LOCATION_ISSUER">US</Dim>
     <Dim prop="LOCATION_POS_MERCHANT">BE</Dim>
     <Dim prop="MCC">3000</Dim>
     <Dim prop="NBR_TRX">12</Dim>
     <Dim prop="VALUE">123.45</Dim>
     <Dim prop="CURRENCY">USD</Dim>

</Item>
</Data>

</Report>

Lijn 1. <Report action="replace" date="2022-02" code="MCC_ACQUIRER">
Deze lijn omvat drie belangrijke elementen:
o het actieveld: ="replace" – als er gegevens staan voor dit rapport en deze periode, worden die gewist

en worden enkel de nieuwe elementen in het rapport/de periode geplaatst. Dit veld is facultatief.
o actie =”nihil” (voor het geval er geen gegevens zouden zijn voor dit rapport).
o de periode waarop de aangifte betrekking heeft: formaat “YYYY-MM” (in dit geval februari 2022) en
o het rapport waarop de aangifte betrekking heeft: MCC_ACQUIRER.

Lijn 2. < Data close="true" form="MCC_ACQUIRER">
Het gaat om de volgende elementen:
o het attribuut voor het sluiten (Wil ik het rapport automatisch sluiten - ="true" nadat ik het XML-bestand

heb opgeladen, of wil ik het nadien manueel doen - ="false"? Wanneer er fouten in het rapport worden
aangetroffen, zal het rapport nooit automatisch sluiten. Het is aanbevolen om altijd "true” in te stellen
voor deze waarde)

o het formulier waarop de aangifte betrekking heeft: het gaat ook om MCC_ACQUIRER hier.

Na deze twee lijnen worden de reële gegevens aangegeven. Elk <Item> vormt een nieuwe lijn in de aangiftetabel.

Dit zijn de rubrieken:

 REMOTE_PAYM_TRANS: het veld dat bepaalt of het om een transactie op afstand gaat
 CARD_TYPE: het doel van de kaart
 LOCATION_ISSUER: de locatie van de vennootschap die de kaart uitgegeven heeft
 LOCATION_POS_MERCHANT: de locatie van het verkooppunt (POS) of van de handelaar
 MCC: de Merchant Category Code
 NBR_TXR: het aantal transacties
 VALUE: de totale waarde van de transacties
 CURRENCY: de munteenheid

Meer informatie over de inhoud van deze rubrieken vindt u hierboven in punt 3.4.1. “Informatievariabelen”.

 Voorbeelden

 Gegevensbestand

Hierna geven we een voorbeeld van een functioneel XML-bestand. De aangegeven gegevens zijn uiteraard fictief.
Toch wordt de structuur van het XML-bestand duidelijk weergegeven:

<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<DeclarationReport xmlns="http://www.onegate.eu/2010-01-01">
<Administration creationTime="2020-12-01T10:39:53.112+01:00">
<From declarerType="KBO">0000000097</From>
<To>NBB</To>
<Domain>CLO</Domain>

</Administration>
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<Report action="replace" date="2022-02" code="MCC_ACQUIRER">
<Data close="true" form="MCC_ACQUIRER">

<Item>
<Dim prop="REMOTE_PAYM_TRANS">Y</Dim>

 <Dim prop="CARD_TYPE">P</Dim>
 <Dim prop="LOCATION_ISSUER">US</Dim>
 <Dim prop="LOCATION_POS_MERCHANT">BE</Dim>
 <Dim prop="MCC">3000</Dim>
 <Dim prop="NBR_TRX">12</Dim>
 <Dim prop="VALUE">123.45</Dim>
 <Dim prop="CURRENCY">USD</Dim>
</Item>
<Item>
<Dim prop="REMOTE_PAYM_TRANS">N</Dim>

 <Dim prop="CARD_TYPE">P</Dim>
 <Dim prop="LOCATION_ISSUER">NL</Dim>
 <Dim prop="LOCATION_POS_MERCHANT">LU</Dim>
 <Dim prop="MCC">5931</Dim>
 <Dim prop="NBR_TRX">23</Dim>
 <Dim prop="VALUE">9841.85</Dim>
 <Dim prop="CURRENCY">EUR</Dim>
</Item>
<Item>
<Dim prop="REMOTE_PAYM_TRANS">Y</Dim>

 <Dim prop="CARD_TYPE">C</Dim>
 <Dim prop="LOCATION_ISSUER">BE</Dim>
 <Dim prop="LOCATION_POS_MERCHANT">BE</Dim>
 <Dim prop="MCC">7996</Dim>
 <Dim prop="NBR_TRX">8</Dim>
 <Dim prop="VALUE">84.23</Dim>
 <Dim prop="CURRENCY">EUR</Dim>
</Item>
<Item>
<Dim prop="REMOTE_PAYM_TRANS">N</Dim>

 <Dim prop="CARD_TYPE">NA</Dim>
 <Dim prop="LOCATION_ISSUER">DE</Dim>
 <Dim prop="LOCATION_POS_MERCHANT">BE</Dim>
 <Dim prop="MCC">5973</Dim>
 <Dim prop="NBR_TRX">47</Dim>
 <Dim prop="VALUE">5545.52</Dim>
 <Dim prop="CURRENCY">USD</Dim>
</Item>

</Data>
</Report>

</DeclarationReport>

 Nihilopgave

<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<DeclarationReport xmlns="http://www.onegate.eu/2010-01-01">
<Administration creationTime="2020-12-01T10:39:53.112+01:00">
<From declarerType="KBO">0000000097</From>
<To>NBB</To>
<Domain>CLO</Domain>

</Administration>
<Report action="nihil" date="2022-02" code="MCC_ACQUIRER">
<Data close="true" form="MCC_ACQUIRER">
</Data>

</Report>
</DeclarationReport>
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