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Januari  2022

1

1 Defini tieve aankoop/verkoop 11 Defini tieve aankoop/verkoop ui tgezonderd verkopen of a fs tand
1 Verkoop met commiss ie of tussenkomst commiss iona i r 11 Verkoop met commiss ie of tussenkomst commiss iona i r
1 Goederenbewegingen tussen fi l ia len (tegen financiële compensatie) 11 Goederenbewegingen tussen fi l ia len (tegen financiële compensatie)
1 Defini tieve aankoop/verkoop 12 Handel  met privé-personen, o.a . verkopen op afs tand

2

2 Retourzendingen van goederen 21 Retourzendingen van goederen
2 Vervanging van teruggezonden goederen 22 Vervanging van teruggezonden goederen

2
Vervanging (bv. onder garantie) van goederen die niet werden
teruggezonden 23 Vervanging (bv. onder garantie) van goederen die niet werden teruggezonden

2 Andere
3
1 Stockverplaats ingen (met ui tzondering van voorraad op afroep en 31 Stockverplaats ingen (met ui tzondering van voorraad op afroep en cons ignatie)
1 Verkoop op proef 32 Verkoop op proef
1 Verkoop op zicht 32 Verkoop op zicht
1 Cons ignatiezending 32 Cons ignatiezending
1 Cal l -Off Stock 32 Cal l -Off Stock

1 Verkoop met commiss ie of tussenkomst commiss iona i r 32 Verkoop met commiss ie of tussenkomst commiss ionair waarbi j de goederen in het
magazi jn van de commiss ionair worden geleverd

1 Financiële Leas ing en huurkoop 33 Financiële Leas ing en huurkoop

3 Transacties  die gepaard gaan met een eigendomsoverdracht zonder
financiële of tegenprestatie in natura  (bv. verzending van hulpgoederen)

34 Transacties  die gepaard gaan met een eigendomsoverdracht zonder financiële of
tegenprestatie in natura  (bv. verzending van hulpgoederen)

1 Rui lhandel 34 Rui lhandel
4

4 Goederen waarvan wordt verwacht dat zi j terugkeren naar de
aanvankel i jke l ids taat van verzending

41 Goederen waarvan wordt verwacht dat zi j terugkeren naar de aanvankel i jke l ids taat
van verzending/het aanvankel i jke land van ui tvoer

1 Goederen waarvan niet wordt verwacht dat zi j terugkeren naar de
aanvankel i jke l ids taat van verzending

42 Goederen waarvan niet wordt verwacht dat zi j terugkeren naar de aanvankel i jke
l ids taat van verzending/het aanvankel i jke land van ui tvoer

5

5 Goederen die terugkeren naar de aanvankel i jke l ids taat van verzending 51 Goederen die terugkeren naar de aanvankel i jke l ids taat van verzending/het
aanvankel i jke land van ui tvoer

1
Goederen die niet terugkeren naar de aanvankel i jke l idstaat van
verzending 52

Goederen die niet terugkeren naar de aanvankel i jke l ids taat van verzending/het
aanvankel i jke land van ui tvoer

Verrichtingen na loonveredel ing (zonder eigendomsoverdracht aan de bewerker)

Codes te gebruiken tem aangiften over December 2021 Codes te gebruiken vanaf de aangiften over Januari 2022
Transacties  die gepaard gaan met een fei tel i jke of beoogde eigendomsoverdracht van ingezetenen aan niet-ingezetenen met financiële tegenprestatie (m.u.v. de
onder 2, 7 en 8 vermelde transacties )

Retourzendingen en grati s  vervanging van goederen na  regis tratie van de oorspronkel i jke transactie. Deze code mag a l leen gebruikt worden indien het een
terugzending betreft van goederen waarvan de originele transactie (nl . de transactie vóór de terugzending) voldoet aan de omschri jving van transactiecode 1.

Transacties  die gepaard gaan met een eigendomsoverdracht zonder financiële of tegenprestatie in natura  (bv. verzending van hulpgoederen)

Verrichtingen met het oog op loonveredel ing (zonder eigendomsoverdracht aan de bewerker)

new_transaction_codes_2022_convers ion_table_nl .xl sx Laatst bi jgewerkt: februari  2022 1/2



BNB - Intrastat 2022 Transactiecodes
-  convers ietabel  -

 code van 1 ci jfer naar code van 2 ci jfers

Januari  2022

Codes te gebruiken tem aangiften over December 2021 Codes te gebruiken vanaf de aangiften over Januari 2022

6

Verrichtingen "na" herstel l ing of onderhoud, behalve in het kader van
intergouvernementele programma's  voor gecoördineerde fabricage. Deze
dienstprestatie kan zowel  grati s  a l s  tegen beta l ing zi jn. Deze
verrichtingen impl iceren geen (toekomstige) eigendomsoverdracht.

60

Verrichtingen "na" herstel l ing of onderhoud, behalve in het kader van
intergouvernementele programma's  voor gecoördineerde fabricage. Deze
dienstprestatie kan zowel  grati s  a l s  tegen beta l ing zi jn. Deze verrichtingen
impl iceren geen (toekomstige) eigendomsoverdracht.

7 Verrichtingen in verband met gezamenl i jke defens ieprojecten of andere
intergouvernementele programma's  voor gezamenl i jke fabricage

1 Het in het vri je verkeer brengen van goederen in een l ids taat met
aans lui tende ui tvoer naar een andere l ids taat

71

Transacties  met het oog op/in aans lui ting op douane-inklaring (zonder wi jziging
van eigendom, met betrekking tot goederen in quas i -invoer of ui tvoer);
* Het in het vri je verkeer brengen van goederen in een l ids taat met aans lui tende
uitvoer naar een andere l ids taat

1 Vervoer van goederen van een l idstaat naar een andere l ids taat om de
goederen onder de ui tvoerregel ing te plaatsen

72

Transacties  met het oog op/in aans lui ting op douane-inklaring (zonder wi jziging
van eigendom, met betrekking tot goederen in quas i -invoer of ui tvoer);
* Vervoer van goederen van een l idstaat naar een andere l ids taat om de goederen
onder de ui tvoerregel ing te plaatsen

8

Transacties  die gepaard gaan met de levering van bouwmateria len en
technisch materieel  in het kader van een contract voor a lgemene
bouwwerken of voor weg- en waterbouwwerken waarbi j de goederen niet
afzonderl i jk hoeven te worden gefactureerd en een factuur voor het
gehele contract wordt opgemaakt.

80

Transacties  die gepaard gaan met de levering van bouwmateria len en technisch
materieel  in het kader van een contract voor a lgemene bouwwerken of voor weg- en
waterbouwwerken waarbi j de goederen niet a fzonderl i jk hoeven te worden
gefactureerd en een factuur voor het gehele contract wordt opgemaakt.

9 Overige transacties  die niet onder andere codes  kunnen worden
ingedeeld

9 Huur, bruikleen en operationele lease gedurende meer dan 24 maanden 91 Huur, bruikleen en operationele lease gedurende meer dan 24 maanden
9 Andere 99 Andere
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