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1. Glossarium

 Ingezetene of niet-ingezetene

 Ingezetene

Een ingezetene kan zowel een onderneming, inclusief een bijkantoor of bedrijfszetel in België van een
onderneming van buitenlandse oorsprong, als een natuurlijke persoon zijn die in België economische activiteiten
ontplooit en daartoe voor langere tijd over een locatie in België beschikt.

Meer concreet verstaan we onder ingezetene:
─ elke rechtspersoon naar Belgisch privaatrecht, voor de activiteiten van zijn maatschappelijke zetel, van zijn

dochtermaatschappijen, bijkantoren en bedrijfszetels gevestigd in België;
─ elke rechtspersoon naar Belgisch publiekrecht en alle diensten daarvan in België, alsook de Belgische

diplomatieke en consulaire vertegenwoordigingen in het buitenland;
─ elke rechtspersoon naar buitenlands recht, voor de activiteiten van zijn bijkantoren en bedrijfszetels gevestigd

in België;
─ elke natuurlijke persoon die zijn hoofdverblijfplaats in België heeft, hierbij inbegrepen de ambtenaren van een

organisatie naar internationaal of Europees recht, gevestigd in België. Elke persoon die in de bevolkings-
registers van een gemeente ingeschreven is, wordt geacht daar zijn hoofdverblijfplaats te hebben;

─ elke natuurlijke persoon van Belgische nationaliteit die in een Belgische diplomatieke of consulaire
vertegenwoordiging in het buitenland een zending vervult, alsook de familieleden die deel uitmaken van zijn
gezin en die hem vergezellen;

─ elke natuurlijke persoon die, ofschoon hij zijn hoofdverblijfplaats in het buitenland heeft of niet in de
bevolkingsregisters van een Belgische gemeente is ingeschreven, op duurzame wijze een onderneming uitbaat
in België, en dat voor de activiteiten van die onderneming.

 Niet-ingezetene

Het begrip "niet-ingezetene" verwijst naar iedereen die geen ingezetene is en die zijn economisch
belangencentrum buiten België heeft. Ook moeder- en dochterbedrijven in het buitenland worden in dit verband als
niet-ingezetenen beschouwd. De notie van niet-ingezetene komt niet overeen met die van buitenlander in de
gewone betekenis van het woord. De nationaliteit is immers niet bepalend voor de hoedanigheid van ingezetene of
niet-ingezetene.

Meer concreet verstaan we onder niet-ingezetene:
─ elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die niet als een ingezetene mag beschouwd worden;
─ elke natuurlijke persoon van buitenlandse nationaliteit die een betrekking uitoefent in een diplomatieke of

consulaire vertegenwoordiging van zijn land die gevestigd is in België, alsook de familieleden die deel uitmaken
van zijn gezin en die hem vergezellen;

─ de organisaties naar internationaal of Europees recht die gevestigd zijn in België;
─ de diplomatieke en consulaire vertegenwoordigingen die in België gevestigd zijn.
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 Directe investeringsrelatie met het buitenland

Een directe investeringsrelatie met het buitenland wordt als volgt gedefinieerd:
─ elke band tussen een ingezetene en een onderneming gevestigd in het buitenland, die deze ingezetene - “de
directe investeerder” - in staat stelt een significante invloed uit te oefenen op het bestuur van de bedoelde
onderneming - “de onderneming waarin direct wordt geïnvesteerd” - en die getuigt van een duurzaam belang van
de directe investeerder in die onderneming.
─ elke band tussen een niet-ingezetene en een onderneming gevestigd in België, die deze niet-ingezetene -"de
directe investeerder” - in staat stelt een significante invloed uit te oefenen op het bestuur van de bedoelde
onderneming - “de onderneming waarin direct wordt geïnvesteerd” - en die getuigt van een duurzaam belang van
de directe investeerder in die onderneming.

Er bestaat een vermoeden van directe investeringsrelatie wanneer een directe investeerder direct of indirect een
deelneming van minimum 10% bezit in de onderneming waarin direct wordt geïnvesteerd.

Wordt eveneens als een directe investeringsrelatie beschouwd, elke band van een ingezeten onderneming met
een niet-ingezeten onderneming wanneer beide (zustermaatschappijen) een directe investeringsrelatie hebben met
eenzelfde derde onderneming (moedermaatschappij).

 Onderneming van de groep

In het kader van deze aangiften verstaat men onder onderneming van de groep elke onderneming die tot de groep
behoort, ongeacht de aard van haar activiteit (niet-financiële onderneming, kredietinstelling...).

 Groep van ondernemingen

In het kader van deze aangiften verstaat men onder groep van ondernemingen het geheel van de ondernemingen
die met elkaar verbonden zijn door directe investeringsbanden. De groep heeft een nationale dimensie indien deze
uitsluitend is samengesteld uit ingezeten ondernemingen, of een internationale dimensie indien één of meerdere
verbonden ondernemingen niet-ingezeten zijn. De structuur van de groep wordt weergegeven in het organigram.
De niet-ingezeten investeerders die natuurlijke personen zijn moeten bij de afbakening van de groep eveneens
worden opgenomen.

 Medebeslissingsrecht

Onder medebeslissingsrecht verstaat men het voorrecht van een investeerder om tussen te komen in het
beslissings- en beheersproces van de onderneming waarin geïnvesteerd wordt. In het kader van deze aangiften
stelt men de ondernemingen waarin een medebeslissingsrecht bestaat, gelijk met de ondernemingen waarin een
deelneming van tenminste 10% wordt aangehouden.
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2. Algemene bepalingen

 Wettelijke verplichtingen

Alle ingezetenen zijn wettelijk verplicht de aangifte over hun buitenlandse transacties rechtstreeks aan de NBB
(Nationale Bank van België) te leveren. Deze aangiften beogen de directe investeringen te inventariseren:
─ die buiten België gedaan zijn door ingezetenen (directe investeringen in het buitenland);
─ die in België gedaan zijn door niet-ingezetenen (directe investeringen door het buitenland).

Deze aangiften kaderen binnen de statistische verplichtingen van België tegenover de internationale instellingen,
zoals het Internationaal Monetair Fonds (IMF), de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling
(OESO), de Europese Commissie (Eurostat) en de Europese Centrale Bank (ECB). Deze verplichtingen hebben
betrekking zowel op de statistieken van de betalingsbalans als op de globale investeringsstatistieken ten opzichte
van de rest van de wereld.

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

 Aangifteplichtigen

De aangifteplichtigen voor de aangiften GRPFDI, S23FDI, R23FDI, S23FAT, zijn alle kredietinstellingen voor zover
dat zij aan één van de volgende definities beantwoorden:
─ een ingezeten rechtspersoon, opgericht naar Belgisch recht, waarin een niet-ingezetene een deelneming heeft

van tenminste 10%;
─ een ingezeten rechtspersoon, opgericht naar het recht van het land van oorsprong (bijkantoor in België);
─ een ingezeten rechtspersoon die een deelneming heeft van tenminste 10% in een onderneming gevestigd

buiten het nationaal grondgebied en opgericht naar het recht van het land van vestiging;
─ een ingezeten rechtspersoon die een onderneming bezit buiten het nationaal grondgebied en die opgericht is

naar Belgisch recht (bijkantoor in het buitenland);
─ een ingezeten rechtspersoon die minstens één buitenlandse zusteronderneming heeft.

In bepaalde specifieke gevallen kan het criterium van 10% (deelnemingspercentage) vervangen worden door de
notie van medebeslissingsrecht die de directe investeerder heeft in het beslissings- en beheersproces van de
onderneming.

Bijzonder geval van indirecte relaties:
─ in toepassing van de definitie van “directe investeringsrelatie (zie punt 1.2 supra), zijn de hogervermelde

omschrijvingen toepasselijk zowel op een directe relatie als op een indirecte relatie (bv. het indirect aanhouden,
via andere verbonden ondernemingen, van een deelneming van tenminste 10 % in een derde niet-ingezeten
onderneming).
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 Verantwoordelijkheid

Een aangifteplichtige kan volmacht geven aan een derde om zijn aangifte in te vullen. De verantwoordelijkheid voor
de juistheid, volledigheid en tijdigheid van de aangifte blijft echter altijd bij de aangifteplichtige berusten.

 Beschrijving van de aangiften

 Structuur van de groep (GRPFDI)

Deze aangifte heeft betrekking op de structuur van de groep, waartoe de aangever behoort. De aangever vermeldt
alle ondernemingen van de groep (aandeelhouders, deelnemingen, zusterondernemingen...). Daaruit worden deze
geselecteerd die belangrijk zijn voor de andere aangiften over de directe investeringen. Voor elk van deze
ondernemingen worden gegevens verzameld in de hierna beschreven aangiften.

Voor elke ingezeten en niet-ingezeten onderneming van de groep worden een aantal algemene gegevens
gevraagd zoals de naam, het land van verblijf, de activiteitssector alsook het deelnemingspercentage tussen al
deze ondernemingen.

 Uitstaande bedragen van de directe investeringen (S23FDI)

Deze aangifte heeft betrekking op de uitstaande bedragen aangaande het eigen vermogen van de aangever,
aangaande het eigen vermogen van de ondernemingen waarin een directe/indirecte deelneming wordt
aangehouden, en aangaande andere financiële producten zoals leningen, deposito's, ... waarvan de tegenpartij
een niet-ingezeten onderneming is. Deze gegevens moeten worden uitgesplitst per niet-ingezeten onderneming en
per munt.

 Resultaten van de directe investeringen (R23FDI)

Deze aangifte heeft betrekking op de resultaten van de aangever, op de resultaten van de niet-ingezeten
ondernemingen waarin een directe of indirecte deelneming wordt aangehouden. Deze gegevens worden
uitgesplitst per onderneming.

 FATS-gegevens - (Foreign Affiliates Trade Statistics) (S23FAT)

Deze aangifte heeft betrekking op gegevens zoals het zakencijfer, het personeelsbestand, kosten verbonden aan
personeelsbeloningen en investeringen in materiële vaste activa. Deze rubrieken zijn in te vullen voor alle niet-
ingezeten ondernemingen waarin een directe of indirecte deelneming van tenminste 50% wordt aangehouden.
Deze gegevens worden uitgesplitst per niet-ingezeten onderneming en desgevallend per munt.

 Periodiciteit en leveringstermijn

De aangevers moeten jaarlijks de structuur van de groep, de resultaten en de uitstaande bedragen binnen de
5 maanden na het einde van het betrokken jaar (GRPFDI, S23FDI, R23FDI en S23FAT).
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 Rapporteringswijze

U kunt uw aangiften uitsluitend online indienen via OneGate.

In OneGate kiest u zelf hoe u de gegevens invoert: manueel of automatisch met behulp van XML- of CSV-
bestanden. In bijlage 1 krijgt u een concreet voorbeeld van het CSV-formaat dat u voor deze aangifte moet
gebruiken.

Raadpleeg ook zeker de snelle referentiegids om onmiddellijk in OneGate aan de slag te gaan.

 Nihilopgave

Voor de uitstaande bedragen moet er steeds een aangifte gedaan worden, zelfs indien er geen enkele wijziging in
de uitstaande bedragen is gebeurd. Indien de uitstaande bedragen nul gebleven zijn moet dit in de aangifte ook zo
vermeld worden (aangifte S23FDI en de uitstaande bedragen van de aangifte R23FDI).

Voor de resultaten en de FATS-gegevens (aangiften R23FDI en S23FAT), moeten de bedragen worden ingevuld,
ook als deze nul zijn.

https://www.nbb.be/nl/statistieken/onegate-aangiften
https://www.nbb.be/doc/dd/onegate/data/documentation_quickstart_guide_nl.pdf
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3. Waar terug te vinden?

De gegevens aangaande de directe investeringen moeten opgezocht worden in het organigram van de groep, in
de boekhouding van uw onderneming evenals in de boekhouding van de niet-ingezeten ondernemingen waarin
een deelneming wordt aangehouden (enkel voor wat betreft het eigen vermogen en de resultaten).

Ter herinnering, enkel de transacties met niet-ingezeten ondernemingen van de groep, die geselecteerd
werden op basis van de structuur van de groep komen in aanmerking voor de directe investeringen.
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4. Te verstrekken informatie en codificatie

 Identificatie van uw onderneming

Uw uniek ondernemingsnummer op 10 posities wordt als identificatiegegeven voor de aangifte gebruikt. In veel
gevallen stemt dit overeen met uw BTW-nummer op 9 posities voorafgegaan door een 0 (recente
ondernemingsnummers kunnen ook met 1 beginnen).
Opgelet: het vestigingseenheidsnummer mag in geen enkel geval als identificatiegegeven gebruikt worden.

 Identificatie van de contactpersoon in uw onderneming of van de derde
aangever

Om de verantwoordelijke voor de aangifte snel te kunnen contacteren, gelieve de identificatiegegevens van de
contactpersoon in uw onderneming (of van de derde aangever) rechtstreeks in de aangifte te vermelden.

 Aangifteperiode

De periode waarop een aangifte betrekking heeft wordt geïdentificeerd als volgt "JJJJ", waarbij "JJJJ" staat voor
het jaar.

De referentieperiode is steeds een kalenderjaar.

 Inhoud en instructies

Ter herinnering : enkel de transacties van de declarant met niet-ingezeten ondernemingen en de uitstaande
bedragen t.o.v. niet-ingezeten ondernemingen zijn als informatie relevant. De aan te geven bedragen zijn de
boekwaarden. Er wordt geen enkele waardeaanpassing ten opzichte van de markt- of andere prijs gevraagd.
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 Structuur van de groep (GRPFDI)

Deze aangifte is een systematische opgave van het organigram (of van de structuur) van de groep (deelnemingen,
aandeelhouders, zustermaatschappijen, …). Voor alle ingezeten en niet-ingezeten ondernemingen van de groep
wordt in deze aangifte de informatie gevraagd die in de tabel hierna wordt beschreven. De niet-ingezeten
investeerders die natuurlijke personen zijn, moeten eveneens worden opgenomen:

INFORMATIE OMSCHRIJVING

Naam Benaming

Land Land van vestiging

Ultieme
moedermaatschappij

Aankruisen indien dit de ultieme moedermaatschappij is van de aangever.

De ultieme moedermaatschappij is de directe of indirecte aandeelhouder die minstens
50% van de stemrechten bezit in de ingezeten aangifteplichtige rechtspersoon maar
waarvan de stemrechten niet voor minstens 50% in het bezit zijn van een andere
rechtspersoon. Dit betekent dus de directe of indirecte aandeelhouder die de
aangevende onderneming controleert en die op zijn beurt niet door een andere
onderneming wordt gecontroleerd.

De ultieme moedermaatschappij kan ingezeten (mogelijk ook de declarant zelf) of
niet-ingezeten zijn.

Slechts één onderneming kan aangewezen worden als ultieme moedermaatschappij.

Medebeslissingsrecht Aankruisen indien er een medebeslissingsrecht is.

Het medebeslissingsrecht is het recht waarbij een directe investeringsband wordt
erkend zelfs indien het aangehouden deelnemingspercentage lager is dan 10%.

Beursgenoteerde
onderneming

Aankruisen indien de onderneming beursgenoteerd is.

Activiteitssector Activiteitssector of NACE-code van de onderneming, zie onderstaande link:
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/3859598/5902521/KS-RA-07-
015EN.PDF/dd5443f5-b886-40e4-920d-9df03590ff91?version=1.0

Datum van afsluiting van
het boekhoudjaar

Datum (DD/MM) van het einde van het boekhoudjaar van de onderneming.
Standaardwaarde: 31-12

Het deelnemingspercentage tussen twee ondernemingen van een groep moet eveneens worden meegedeeld.

De internettoepassing voor de gegevenscollecte biedt een grafische voorstelling van het organigram van de groep.
Op basis van dit organigram zal de informaticatoepassing de lijst bepalen van de niet-ingezeten ondernemingen
waarvoor aangiften moeten worden aangemaakt.

Van zodra bij de eerste aangifte het organigram via de informaticatoepassing wordt aangemaakt, hoeft de
aangever ze bij de volgende aangiften enkel nog te wijzigen indien nodig.

Het organigram wordt aangemaakt op basis van de aangifte over de structuur van de groep (GRPFDI) en dient als
basis voor de afbakening van de lijst van de niet-ingezeten ondernemingen, waarvoor een aangifte vereist is.
Daarom is het absoluut noodzakelijk dat de aangever de aangifte valideert, vooraleer over te gaan naar de
aangiften, over de uitstaande bedragen (S23FDI), over de resultaten en de uitstaande bedragen van het eigen
vermogen (R23FDI) en over de FATS-gegevens (S23FAT).

Zoals reeds gezegd werd, definieert de informaticatoepassing aan de hand van de structuur van de groep
de niet-ingezeten ondernemingen (deelneming, aandeelhouder, zusteronderneming of andere) waarvoor in
de verschillende aangiften gegevens moeten worden meegedeeld.

https://ec.europa.eu/eurostat/documents/3859598/5902521/KS-RA-07-015EN.PDF/dd5443f5-b886-40e4-920d-9df03590ff91?version=1.0
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/3859598/5902521/KS-RA-07-015EN.PDF/dd5443f5-b886-40e4-920d-9df03590ff91?version=1.0
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 Uitstaande bedragen van de directe investeringen (S23FDI)

De tabellen hierna geven per soort investering (aandeelhouderschap, deelnemingen, andere financiële saldi, ...) de
verschillende aan te geven rubrieken weer, die geïdentificeerd zijn met een alfanumerieke code.

Opmerking : alle bedragen dienen ingebracht te worden zonder negatief teken (behalve indien expliciet
vermeld in onderstaande tabellen).

 Aandeelhouderschap

Het betreft de uitstaande bedragen van het eigen vermogen van de aangever in de munt van de boekhouding van
de aangever. De aangegeven waarden m.b.t. de vorige periode staan standaard vermeld, de aangever wijzigt ze
indien nodig.

CODE DEFINITIE

M5211
M5212
M5213
M5214

M5215
M5216

Kapitaal
Uitgiftepremies
Herwaarderingsmeerwaarden (het bedrag kan negatief zijn)
Reserves en kapitaalsubsidies
Overgedragen resultaten :
─ overgedragen winst
─ overgedragen verlies
Het betreft het eigen vermogen van de aangever.

De aangevers die een bijkantoor zijn, vermelden de werkmiddelen in de rubrieken M5215/M5216.

 Deelnemingen

Het betreft de uitstaande bedragen van het eigen vermogen van niet-ingezeten ondernemingen, waarin een
directe/indirecte deelneming wordt aangehouden. Deze gegevens zijn terug te vinden in de boekhouding van de
niet-ingezeten ondernemingen.

Deze uitstaande bedragen moeten aangegeven worden per niet-ingezeten onderneming waarin een directe
deelneming wordt aangehouden in de munt van de boekhouding van de niet-ingezeten onderneming.

CODE DEFINITIE

M1211
M1212
M1213
M1214

M1215
M1216

Kapitaal
Uitgiftepremies
Herwaarderingsmeerwaarden (het bedrag kan negatief zijn)
Reserves en kapitaalsubsidies (het bedrag kan negatief zijn)
Overgedragen resultaten :
─ overgedragen winst
─ overgedragen verlies
Het betreft het eigen vermogen van de niet-ingezeten ondernemingen waarin een directe en/of
een indirecte deelneming wordt aangehouden .

Voor de niet-ingezeten ondernemingen die een bijkantoor zijn, vermeldt men de werkmiddelen in
de rubrieken M1215/M1216.

De boekwaarde van elke niet-ingezeten onderneming waarin een directe deelneming wordt aangehouden, wordt
eveneens gevraagd. Deze gegevens zijn terug te vinden in de boekhouding van de aangever en moeten
uitgesplitst worden per niet-ingezeten onderneming.
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CODE DEFINITIE

M1217 Boekwaarde van de deelneming

 Andere financiële saldi

 rekeningen-courant en intercompany rekeningen

Het betreft de uitstaande bedragen van intercompany rekeningen en rekeningen-courant waarvoor de tegenpartij
een niet-ingezeten onderneming is. Deze bedragen moeten uitgesplitst worden per niet-ingezeten onderneming
van de groep en per munt.

CODE DEFINITIE

M2019
M6519

Saldi op het einde van de maand van de intercompany rekeningen en/of van de rekening-
courant bij een niet-ingezeten onderneming van de groep
─ debetsaldo
─ creditsaldo
Deze gegevens moeten aangeleverd worden per niet-ingezeten onderneming van de groep
(aandeelhouder, deelneming of andere onderneming van de groep).

In geval meerdere rekeningen aangehouden worden bij een niet-ingezeten onderneming die deel
uitmaakt van de groep, mogen de verschillende saldi per munt  samengeteld worden tot één credit-
of debetbedrag.

 Leningen, ontleningen en deposito's binnen de groep op zeer korte termijn (≤ 30 dagen)

Het betreft de uitstaande bedragen van leningen, ontleningen en deposito's (uitgezonderd effectendeposito's)
op minder dan 30 dagen, waarvoor de tegenpartij een niet-ingezeten onderneming van de groep is. Deze
transacties moeten uitgesplitst worden per niet-ingezeten onderneming en per munt.

CODE DEFINITIE

M2016 Toegestane leningen
debetsaldo ≤ 30 dagen
Deze gegevens moeten aangeleverd worden per niet-ingezeten onderneming van de groep
(aandeelhouder, deelneming of andere ondernemingen van de groep). De looptijd van de lening is
de initiële looptijd.

M6516 Ontvangen leningen
creditsaldo ≤ 30 dagen
Deze gegevens moeten aangeleverd worden per niet-ingezeten onderneming van de groep
(aandeelhouder, deelneming of andere ondernemingen van de groep). De looptijd van de lening is
de initiële looptijd.

M2017 Aangehouden deposito's
debetsaldo ≤ 30 dagen
Deze gegevens moeten aangeleverd worden per niet-ingezeten onderneming van de groep
(aandeelhouder, deelneming of andere ondernemingen van de groep).

M6517 Ontvangen deposito's
creditsaldo ≤ 30 dagen
Deze gegevens moeten aangeleverd worden per niet-ingezeten onderneming van de groep
(aandeelhouder, deelneming of andere ondernemingen van de groep).
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 Leningen, ontleningen en deposito's binnen de groep op korte termijn (> 30 dagen en ≤ 1jaar) en op
lange termijn (> 1 jaar)

Het betreft uitstaande bedragen van leningen, ontleningen en deposito's (uitgezonderd effectendeposito's) met
een niet-ingezeten onderneming van de groep.

Deze uitstaande bedragen moeten uitgesplitst worden per niet-ingezeten onderneming en per munt.

CODE DEFINITIE

M2011
M2111

Toegestane leningen: debetsaldo
> 30 dagen en ≤ 1 jaar
> 1 jaar
Deze gegevens moeten aangeleverd worden per niet-ingezeten onderneming van de groep
(aandeelhouder, deelneming of andere onderneming van de groep). De looptijd van de lening
is de initiële looptijd, met inbegrip van eventueel geherklasseerde vorderingen.

M6511
M6611

Ontvangen leningen: creditsaldo
> 30 dagen en ≤ 1 jaar
> 1 jaar
Deze gegevens moeten aangeleverd worden per niet-ingezeten onderneming van de groep
(aandeelhouder, deelneming of andere onderneming van de groep). De looptijd van de lening
is de initiële looptijd, met inbegrip van geherklasseerde schulden.

M2013
M2113

Aangehouden deposito’s: debetsaldo
> 30 dagen en ≤ 1 jaar
> 1 jaar
Deze gegevens moeten aangeleverd worden per niet-ingezeten onderneming van de groep
(aandeelhouder, deelneming of andere onderneming van de groep).

M6513
M6613

Ontvangen deposito’s: creditsaldo
> 30 dagen en ≤ 1 jaar
> 1 jaar
Deze gegevens moeten aangeleverd worden per niet-ingezeten onderneming van de groep
(aandeelhouder, deelneming of andere onderneming van de groep).
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 Schuldbewijzen

Het betreft de uitstaande bedragen van schuldbewijzen (obligaties...) tegenover een niet-ingezeten onderneming
van de groep. Deze gegevens moeten uitgesplitst worden per niet-ingezeten onderneming en per munt.

CODE DEFINITIE

M6521
M6621

Schuldbewijzen (obligaties, ...) uitgegeven door de aangever en aangehouden door een niet-
ingezeten onderneming van de groep
≤ 1 jaar
> 1 jaar
Deze gegevens moeten uitgesplitst worden per niet-ingezeten onderneming van de groep.
(aandeelhouder, deelneming of andere onderneming van de groep). De looptijd is de initiële looptijd,
met inbegrip van de geherklasseerde schulden.

M2021
M2121

Schuldbewijzen (obligaties, ...) uitgegeven door een niet-ingezeten onderneming van de groep
en aangehouden door de aangever
≤ 1 jaar
> 1 jaar
Deze gegevens moeten uitgesplitst worden per niet-ingezeten onderneming van de groep.
(aandeelhouder, deelneming of andere onderneming van de groep).
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 Resultaten van de directe investeringen (R23FDI)

De tabellen hierna geven de verschillende aan te geven rubrieken aan, die geïdentificeerd zijn met een
alfanumerieke code.

Opmerking : alle bedragen dienen ingebracht te worden zonder negatief teken (behalve indien expliciet
vermeld in onderstaande tabellen).

 Resultaten van de directe investeringen

 Resultaten van de aangever

Het betreft de resultaten van de aangever in de munt van zijn boekhouding. Deze gegevens moeten aangeleverd
worden na het einde van het boekjaar van de aangever.

CODE DEFINITIE

J0011
J0012

Bedrijfsresultaten
─ Bedrijfswinst
─ Bedrijfsverlies

J0019
J0020

Niet-recurrente resultaat
─ Niet-recurrente opbrengsten
─ Niet-recurrente kosten

J0013
J0014

Netto-resultaat van het boekjaar (na belastingen)
─ Winst van het boekjaar
─ Verlies van het boekjaar
Het betreft het resultaat van het boekjaar vóór onttrekking aan/overboeking naar de belastingvrije
reserves.

J0015 Belastingen op het resultaat
(het bedrag kan negatief zijn in geval van terugbetaling van belastingen)

J0016
J0017
J0018

Resultaatverwerking
─ Gereserveerde én over te dragen winsten
─ Over te dragen verlies
─ Vergoeding van kapitaal/inbreng

 Resultaten van de deelnemingen

Het betreft de resultaten van de niet-ingezeten ondernemingen waarmee een directe of indirecte
deelnemingsverhouding bestaat. Deze gegevens zijn terug te vinden in de boekhouding van de niet-ingezeten
ondernemingen. De resultaten moeten uitgesplitst worden per niet-ingezeten onderneming en aangegeven
worden in de munt van hun boekhouding. Deze gegevens worden aangegeven in functie van de einddatum van het
boekjaar van de niet-ingezeten onderneming, waarmee een directe of indirecte deelnemingsverhouding bestaat.

CODE DEFINITIE

J0011
J0012

Bedrijfsresultaten
─ Bedrijfswinst
─ Bedrijfsverlies

J0019
J0020

Niet-recurrente resultaat
─ Niet-recurrente opbrengsten
─ Niet-recurrente kosten
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CODE DEFINITIE

J0013
J0014

Netto-resultaat van het boekjaar( na belastingen)
─ Winst van het boekjaar
─ Verlies van het boekjaar

J0015 Belastingen op het resultaat
(het bedrag kan negatief zijn in geval van terugbetaling van belastingen)

J0016
J0017
J0018

Resultaatverwerking
─ Gereserveerde én over te dragen winsten
─ Over te dragen verlies
─ Vergoeding van kapitaal/inbreng
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 FATS-gegevens (Foreign Affiliates Trade Statistics) (S23FAT)

Deze aangifte beoogt de collecte van een aantal gegevens met betrekking tot niet-ingezeten ondernemingen,
waarin een directe of indirecte deelneming wordt aangehouden van minstens 50%. Deze niet-ingezeten
ondernemingen werden geselecteerd op basis van de structuur van de groep (aangifte GRPFDI) op het einde van
het kalenderjaar . Deze gegevens moeten uitgesplitst worden per niet-ingezeten onderneming en desgevallend
per munt.

Opmerking : alle bedragen dienen ingebracht te worden zonder negatief teken (behalve indien expliciet
vermeld in onderstaande tabellen).

CODE DEFINITIE

Z0001
Z0002
Z0003
Z0004
Z0005
Z0006
Z0007

Aankoop van goederen en diensten bij de niet-ingezeten onderneming
Verkoop van goederen en diensten aan de niet-ingezeten onderneming
Zakencijfer of equivalent van de niet-ingezeten onderneming
Personeelseffectief voltijds
Personeelseffectief deeltijds
Kosten verbonden aan personeelsbeloningen in de niet-ingezeten onderneming
Bruto-investeringen in materiële vaste activa in de niet-ingezeten onderneming
Deze gegevens moeten aangegeven worden per niet-ingezeten onderneming waarin een directe of
indirecte deelneming van ten minste 50% wordt aangehouden.
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5. Bijlage 1: Formaat van het CSV-bestand

Als basis gebruikt u een Excel-blad met de kolommen A/B/C/D (respectievelijk ID-nr. / Rubriek / Munt / Bedrag).

In een CSV-tekstbestand worden de velden gescheiden door een kommapunt zonder toevoeging van spaties
en elke transactie wordt op een nieuwe lijn geplaatst. De volgorde waarin de velden geplaatst worden in het
CSV-tekstbestand is van belang.

Hieronder krijgt u bij de verschillende aangifterapporten een concreet voorbeeld van een aangiftelijn in CSV-
formaat.

In de rapporten F23FDI en R13FDI bevat een aangiftelijn 4 gegevensvelden:
- het ID-nr.
- de rubriek
- de munteenheid
- het bedrag

Voorbeeld van een op te laden CSV-tekstbestand: 12;M1301;EUR;1000000

In het rapport S23FAT hangt het aantal gegevensvelden van een aangiftelijn af van de rubrieken:

- 4 velden voor de rubrieken Z0001, Z0002 en Z0003:
o het ID-nr.
o de rubriek
o de munteenheid
o het bedrag

Voorbeeld van een op te laden CSV-tekstbestand: 12;Z0001;EUR;10000

- 3 velden voor de rubrieken Z0004 en Z0005:
o het ID-nr.
o de rubriek
o het personeelseffectief

Voorbeeld van een op te laden CSV-tekstbestand: 12;Z0004;150

- 4 velden voor de rubrieken Z0006 en Z0007:
o het ID-nr.
o de rubriek
o de munteenheid
o het bedrag

De recentste lijst van alle land- en muntcodes is terug te vinden op www.nbb.be > Statistieken >
Betalingsbalans > Aangiften.

http://www.nbb.be/








Voor meer informatie

Wie meer informatie wenst over deze handleiding en de methodologie kan terecht bij
de dienst Externe Statistieken
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sxfdi@nbb.be
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