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1. Herziening van de Incoterms (leveringsvoorwaarden)

De volgende tabel toont u de belangrijkste wijzigingen die vanaf 1 januari 2020* van toepassing zijn:

Incoterms 2010 Incoterms 2020

EXW - Af fabriek

FAS - Franco langszij schip

FCA - Vrachtvrij vervoerder

FOB - Vrij aan boord

CFR - Kostprijs en vracht

CIF - Kostprijs, verzekering en vracht CIF - Kostprijs, verzekering en vracht:
de verzekeringsdekking wordt uitgebreid ten
opzichte van de Incoterms-versie 2010

CIP - Vrachtvrij inclusief verzekering tot een genoemde
aankomstplaats

CPT - Vrachtvrij tot een genoemde aankomstplaats

DAP - Geleverd op bestemming

DAT - Geleverd op terminal DPU - Geleverd op bestemming en gelost

DDP - Geleverd, rechten betaald

* Voor Intrastat is dit de aangifte over januari 2020 die u ten laatste op 20 februari 2020 indient.

2. Aanvullende eenheden

De aangifte van aanvullende eenheden is alleen voor bepaalde goederencodes vereist
zoals aangegeven in de kolom “Bijzondere maatstaf” in de gecombineerde nomenclatuur.

Vult u ze toch in als het niet nodig is? Dan weten wij niet of het bijvoorbeeld om liters, meters
of stuks gaat en heeft deze info geen nut. Daarom wist OneGate deze niet-verplichte
gegevens automatisch wanneer u uw aangifteformulier bewaart. Zo worden enkel de
gegevens behouden die nuttig zijn voor het opstellen van de statistieken.

http://www.intrastat.be/
mailto:sxselect@nbb.be
https://www.nbb.be/nl/statistieken/buitenlandse-handel/nomenclatuur
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3. Wijziging van de aangifte voor verzendingen sinds 2019

De Intrastat-aangifte van verzendingen heeft sinds januari 2019 een nieuwe naam en 2
extra velden. 1 jaar later stellen we vast dat het merendeel van de aangevers deze wijziging
met succes heeft toegepast. Daarom bedanken we iedereen voor de medewerking om
dit vlot te laten verlopen!

Enkele aangevers maken nog steeds veelvuldig gebruik van de codes QU en
QV999999999999 voor het invullen van de 2 nieuwe velden “Land(code) van oorsprong” en
“BTW-nr. tegenpartij”. Deze codes werden aanvaard om de overgang naar de gewijzigde
aangifte te vergemakkelijken maar dienen enkel gebruikt te worden wanneer u het land of
btw-nummer echt niet kunt achterhalen. Vanaf dit jaar zullen we erop toezien dat de
codes QU en QV999999999999 correct gebruikt worden.

4. Brexit

Wat zijn de gevolgen als uw onderneming in goederen handelt met het Verenigd Koninkrijk? Hieronder
vindt u de impact van de brexit op uw Intrastat-aangiften tijdens en na de overgangsperiode.

Tijdens de overgangsperiode Na de overgangsperiode

Van 01/02/2020 tot en met 31/12/2020 worden
de toekomstige (handels)relaties onderhandeld.
Deze periode kan éénmalig verlengd worden tot
31/12/2022.

Ongeacht of de nieuw afgesproken relaties
goedgekeurd worden of er een no-deal brexit
plaatsvindt.

Intracommunautaire wetgeving blijft van
toepassing.
Voor de Intrastat-aangifte wordt Groot-Brittannië
nog altijd als EU-lidstaat beschouwd en
verandert er niets.

Extracommunautaire wetgeving wordt van
toepassing.
Uw goederenhandel met Groot-Brittanië is vanaf
nu onderworpen aan douanetarieven en moet via
douanedocumenten (PLDA) aangegeven
worden.

Ook de drempelbedragen die de aangifteplicht voor Intrastat bepalen, kunnen door de brexit
veranderen. Voorlopig blijven ze ten opzichte van 2019 ongewijzigd:

Aankomsten (invoer) Verzendingen (uitvoer)

Standaardaangifte gelijk aan of meer dan
€ 1,5 miljoen per jaar

gelijk aan of meer dan
€ 1 miljoen per jaar

Uitgebreide
aangifte

gelijk aan of meer dan
€ 25 miljoen per jaar
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5. Goederencodes

5.1 Jaarlijkse herziening van de nomenclatuur
De herziening van het Geharmoniseerd Systeem (GS) voor het jaar 2020 is beperkt tot 144 codes van de
bijna 10 000 producten die de nomenclatuur telt.

Op onze webpagina Nomenclatuur vindt u de volledige goederennomenclatuur en de conversielijst
2019-2020 terug. Beide zijn in zowel pdf- als txt-formaat beschikbaar. Het txt-formaat kunt u gebruiken
om uw elektronische bestanden bij te werken.

5.2 Gedetailleerde facturen maken de aangifte makkelijker

Elke factuur moet een nauwkeurige beschrijving van de verzonden goederen bevatten.
Waarom niet meteen de goederencode volgens de gecombineerde nomenclatuur
toevoegen? De personen die verantwoordelijk zijn voor het invullen van de aangiften zullen
u dankbaar zijn!

6. Europese btw-stelsel: Quick Fixes 2020

Met de wet van 03/11/2019 wordt het Wetboek voor de Belasting op de Toegevoegde Waarde (btw)
bijgewerkt. De wijzigingen gelden vanaf 1 januari 2020. Voor uw Intrastat-aangifte verandert er echter
niets.

6.1 Voorraad op afroep
Een voorraad op afroep is een handelstransactie waarbij een leverancier een voorraad goederen
overbrengt naar een EU-lidstaat waar hij niet gevestigd is en waarbij de koper reeds gekend is.

Tot 31/12/2019 … Vanaf 01/01/2020 …

… was dit een
complexe
procedure waarbij
de overbrenger zich
in de EU-lidstaat van
aankomst als
belastingplichtige
moest registeren.

… is de procedure vereenvoudigd en in elke EU-lidstaat hetzelfde.

Ze omvat 2 handelingen:
- één levering in de lidstaat van vertrek
- één verwerving in de lidstaat van aankomst

Bij levering (verzending) van de
goederen

Bij inschrijving van de
factuur

Btw
VIES-listing

Één lijn met btw-nummer koper,
code L en 0-waarde.

Één lijn met btw-
nummer koper, code L
en de factuurwaarde.

INTRASTAT-
aangifte

Beweging aangeven met:
- transactiecode 1

(Transacties die gepaard gaan
met een feitelijke of beoogde
eigendomsoverdracht tussen
ingezetenen en niet-
ingezetenen met financiële of
andere tegenprestatie).

- de statistische waarde
(waarde van de goederen op
de grens tussen België en een
andere EU-lidstaat).

Het verschil tussen Intrastat en de Btw VIES-listing blijft omdat de facturen pas later in de
btw-aangifte opgenomen worden.

è één register bijhouden

https://www.nbb.be/nl/statistieken/buitenlandse-handel/nomenclatuur
https://www.nbb.be/doc/dq/n_pdf_ex/nomenclature_nl.pdf
http://www.ejustice.just.fgov.be/mopdf/2019/11/13_1.pdf#Page8
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6.2 Kettingverkopen
Een kettingverkoop is een handelstransactie waarbij dezelfde goederen 3 of meer keer van eigenaar
wisselen zonder dat het transport aan één van de handelspartijen toegewezen is.

Vanaf 01/01/2020 …

… moet er voor elke kettingverkoop één intracommunautair vervoer (tussen twee EU-lidstaten)
aan één partij worden toegeschreven.

De verzender van de goederen De ontvanger van de
goederen

BTW-aangifte De partij in de lidstaat van
vertrek is vrijgesteld van btw.

De partij in de lidstaat van
aankomst is btw verschuldigd.

INTRASTAT-aangifte
(enkel als de goederen

effectief vervoerd worden)

Geeft de verzending van de
goederen vanuit zijn lidstaat
aan.

Geeft de aankomst van de
goederen in zijn lidstaat aan.

Omdat de tussenpartijen in het kader van kettingverkopen geen Intrastat-aangifte
moeten doen, blijft INTRASTAT ongewijzigd ten opzichte van 2019 en eerder.

7.  -profiel en -contactgegevens

Om uw dossier optimaal te beheren, is het belangrijk dat de contactgegevens van de
aangifteverantwoordelijke binnen uw bedrijf ingevuld en up-to-date zijn.

Het nieuwe jaar is een uitgelezen moment om ze even na te kijken. Als u zich in OneGate aanmeldt, zijn
zowel uw profiel als de personen verantwoordelijk voor de aangifte(n) onmiddellijk toegankelijk vanop
de homepage.

https://www.nbb.be/en/onegate
https://www.nbb.be/doc/dq/onegate/nl/login_nl.html
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8. Aangifte van de btw-eenheden: driemaandelijks of jaarlijks
Vanaf 2020 worden de btw-eenheden in 2 groepen verdeeld op basis van hun belang. Het aantal te
vermelden gegevens en de frequentie van de aangifte zijn bepaald in functie van de groep waartoe uw
btw-eenheid behoort.

Grote btw-eenheden Andere btw-eenheden

Criteria

Resultaat van de uitgaande handelingen
(roosters 00 + 01 + 02 + 03 + 44 + 45 + 46 + 47 – (48 + 49))

in de btw-aangifte op jaarbasis.

€ 15 miljoen of meer minder dan € 15 miljoen

Aan te geven btw-
roosters per periode
per lid van de btw-
eenheid

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

44, 46, 47, 48, 56, 84, 85, 86,
87 en 88 van het vorige jaar

Aangiftefrequentie Driemaandelijks Jaarlijks

Deadline De 20e van de maand die volgt op het
trimester waarover u aangifte moet doen
(20 april, 20 juli, 20 oktober, 20 januari).

31 mei van het jaar dat volgt
op het jaar waarover u aangifte
moet doen.

9. Ook interessant

9.1 De betalingsbalans in beeld
De informatie die u ons verstrekt, wordt in de betalingsbalans verwerkt en is essentieel om de positie van
de Belgische economie ten opzichte van het buitenland te kunnen volgen. Deze 5 minuten durende
video legt het nut van de betalingsbalans in eenvoudige taal uit.

Hartelijk dank voor uw bijdrage aan deze belangrijke economische indicator!

9.2 Gratis opleiding Intrastat

Uw onderneming werd zopas geselecteerd om haar intracommunautaire goederenhandel
aan te geven? Of u wordt verantwoordelijk voor de Intrastat-aangiften in het bedrijf waar
u werkt?

Schrijf u in voor een gratis Intrastatopleiding. U krijgt er duiding bij de inhoud van de aangifte
en leert ze efficiënt invullen in OneGate.

https://www.nbb.be/nl/statistieken/betalingsbalans
https://www.nbb.be/nl/statistieken/buitenlandse-handel/intrastat-info/opleiding-intrastat
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9.3 De NBB evalueert de Belgische buitenlandse handel

In haar economische review van december 2019 neemt de Nationale Bank van België de
buitenlandse handel van België onder de loep. Hoe staat het met onze uitvoer en ons
kosten- en prijsconcurrentievermogen ten opzichte van de rest van de wereld? En hoe
behouden we onze weerbaarheid in het huidige en toekomstige klimaat?

Benieuwd naar de antwoorden? Lees het artikel De Belgische buitenlandse handel: tussen herstel
van het concurrentievermogen en neoprotectionisme.

10. Vragen of hulp nodig?

Elke onderneming met aangifteplicht voor onze statistieken krijgt een dossierbeheerder toegewezen. Bij
deze persoon kunt u steeds terecht met vragen of in geval van problemen. U vindt zijn of haar
contactgegevens terug in OneGate via de tab “Rapporten” en in de meeste brieven die u van ons ontvangt.

U kunt ons ook e-mailen met specifieke vragen over:

- uw aangifteplicht: sxselect@nbb.be
- OneGate:

- uw toegang: access.onegate@nbb.be
- uw aangiften: sxcollect@nbb.be
- technische problemen: servicedesk@nbb.be

https://www.nbb.be/nl/artikels/de-belgische-buitenlandse-handel-tussen-herstel-van-het-concurrentievermogen-en-0
https://www.nbb.be/nl/artikels/de-belgische-buitenlandse-handel-tussen-herstel-van-het-concurrentievermogen-en-0
mailto:sxselect@nbb.be
mailto:access.onegate@nbb.be
mailto:sxcollect@nbb.be
mailto:servicedesk@nbb.be
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