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1. 2-positie transactiecodes
In 2022 worden de transactiecodes gewijzigd van een 1- naar een 2-cijferige code. Deze wijziging
wordt van kracht vanaf de Intrastat-aangifte van januari 2022 (verwacht tegen 20 februari 2022).

Het is niet voldoende om een tweede cijfer toe te voegen aan de 1-cijferige code die u eerder
gebruikte. De omzetting is subtieler en wij raden u aan om zorgvuldig te bepalen welke 2-
cijferige codes moeten worden gebruikt.

Om u te helpen :

1. Conversietabel voor codes van 1 naar 2 cijfers
2. Officiële lijst van transactiecodes die in 2022 moeten worden toegepast : een

transactiecode bestaat uit een codenummer in kolom A met de bijbehorende
onderverdeling in kolom B.

3. Intrastat-handleidingen : Deel I - Deel II.

2. Gewestcodes

Regionale statistieken winnen voortdurend aan belang.
Bij recente controles is echter gebleken dat sommige bedrijven in hun Intrastat-aangiften niet de juiste
gewestcodes gebruikten.
Ter herinnering: elke beweging van goederen dient te worden toegewezen aan een gewest*:

- dat van bestemming voor binnenkomende goederen en
- dat van oorsprong voor uitgaande goederen.

Het in de aangifte te vermelden gewest stemt dus niet systematisch overeen met dat van de
maatschappelijke zetel van de onderneming.

Ter opfrissing vindt u hieronder de toe te passen regels (zie ook pagina’s 22 tot 24 van de basishandleiding
Intrastat).

Aankomsten = gewest van bestemming Verzendingen = gewest van oorsprong
= gewest in België* waar de goederen moeten worden

 verbruikt of
 verwerkt, geassembleerd, hersteld, …

of, indien niet gekend, het gewest naar waar de
goederen werden

 verzonden of
 verhandeld

= gewest in België* waar de goederen werden
 geproduceerd of
 verwerkt, geassembleerd, hersteld, …

of, indien niet gekend, het gewest vanwaar de
goederen werden

 verzonden of
 verhandeld

* Vlaams gewest, Waals gewest of Brussels hoofdstedelijk gewest

http://www.intrastat.be/
mailto:externalstatistics@nbb.be
https://www.nbb.be/doc/dd/onegate/data/new_transaction_codes_2022_conversion_table_nl.pdf
https://www.nbb.be/doc/dd/onegate/data/new_natures_of_transaction_2022_nl.pdf
https://www.nbb.be/doc/dd/onegate/data/intrastathandleiding_basis_2022_nl.pdf
https://www.nbb.be/doc/dd/onegate/data/intrastathandleiding_uitgebreid_2022_nl.pdf
https://www.nbb.be/doc/dd/onegate/data/intrastathandleiding_basis_2022_nl.pdf
https://www.nbb.be/doc/dd/onegate/data/intrastathandleiding_basis_2022_nl.pdf
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3. Vijfjaarlijkse herziening van de nomenclatuur van goederencodes

De vijfjaarlijkse herziening van het Geharmoniseerd Systeem (GS) voor het jaar 2022 betreft 942
goederencodes : 592 codes werden toegevoegd en 350 geschrapt. Voortaan bevat de nomenclatuur in
totaal 9.736 codes.

De volledige 2022-goederennomenclatuur en de conversielijst 2021-2022 zijn op onze webpagina
Nomenclatuur en codes beschikbaar, in pdf- en txt-formaat. Het txt-formaat kunt u gebruiken om uw
elektronische bestanden bij te werken.

4. E-commerce
Voor BTW- en Douanedoeleinden zijn een aantal vrijstellingen afgeschaft voor wat betreft de verkoop via
Internet aan particulieren in een andere lidstaat.

Sinds 01/07/2021 is het mogelijk dat een onderneming die levert aan dergelijke particulieren, zich
registreert in het OSS-systeem van haar lidstaat en dat zij in haar lidstaat de BTW voldoet die zij
verschuldigd is in de verschillende lidstaten waar de particulieren zijn gevestigd.

De verplichtingen voor Intrastat hangen af van de gekozen optie:

1) het oude systeem, d.w.z. de registratie in de lidstaat van de particulier : de onderneming is dan
aangifteplichtig voor Intrastat.
- Een buitenlandse firma die aan particulieren in België verkoopt :

 is verplicht aangifte te doen van de aankomst van de goederen in België indien de
drempel van 1.500.000 € wordt overschreden.

- Een Belgische firma die verkoopt aan particulieren in het buitenland :
 is verplicht aangifte te doen van de verzending van de goederen in België indien de
drempel van 1.000.000 € wordt overschreden.

2) het nieuwe OSS-systeem : de onderneming is al dan niet aangifteplichtig voor Intrastat.
- Een buitenlandse firma die aan particulieren in België verkoopt :

 is niet verplicht in België aangifte te doen van de aankomst van goederen op
Belgisch grondgebied.

- Een Belgische firma die verkoopt aan particulieren in het buitenland :
 is verplicht aangifte te doen van de verzending van goederen in België indien de
drempel van 1.000.000 € wordt overschreden.

Alle informatie over de hervorming van de elektronische handel voor BTW-doeleinden is beschikbaar op
e-commerce | FOD Financiën (belgium.be).

5. Ongewijzigde drempelbedragen

Voor 2022 blijven de rapporteringsdrempels dezelfde.

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

https://www.nbb.be/nl/statistieken/buitenlandse-handel/nomenclatuur
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ffinancien.belgium.be%2Fnl%2Fondernemingen%2Fbtw%2Fe-commerce&data=04%7C01%7CEdwig.Lelie%40nbb.be%7C090b5a1a72ad4435b74408d9ab581d14%7C43f10d24b9bf46daa9c815c1b0990ce7%7C0%7C0%7C637729217189798940%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=cd5nSCR0eIw7VYO38jQvSdBAyTS2oyvdHOmjcdyL7Rc%3D&reserved=0
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De BTW-aangifte dient als basis voor de selectie van bedrijven. In geval van een BTW-fout
moet het bedrijf eerst de correctie uitvoeren bij de BTW-administratie en ons vervolgens
het bewijs van deze correctie bezorgen om eventueel te worden vrijgesteld van de aangifte.

6. Intrastat online opleiding

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?

Aarzel niet om een e-mail te sturen naar sxtraining@nbb.be voor een gratis online opleiding.
Op de agenda: de inhoud van de aangifte en de OneGate toepassing.

7. Vragen of hulp nodig?

U kunt contact met ons opnemen voor specifieke vragen over:

- uw aangifteplicht: externalstatistics@nbb.be;
- OneGate:

o uw toegang: verzoek om een nieuw wachtwoord of verzoek om toegang;
o uw aangiften: externalstatistics@nbb.be;
o technische problemen: servicedesk@nbb.be.

Uw dossierbeheerder staat ook tot uw beschikking voor eventuele vragen met betrekking
tot de inhoud van de aangifte. U vindt zijn/haar contactgegevens terug in OneGate via de
tab "Rapporten".

mailto:sxtraining@nbb.be
mailto:externalstatistics@nbb.be
https://www.nbb.be/nl/onegate-password-te-resetten
https://www.nbb.be/nl/onegate-toegangsaanvraag
mailto:externalstatistics@nbb.be
mailto:servicedesk@nbb.be
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