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1. Glossarium

1.1 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.



1.2 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).

1.3 Overige investeringen met het buitenland

In het kader van deze enquêtes moet onder overige investeringen begrepen worden:
─ alle financiële investeringen, met uitzondering van effectentransacties, tussen niet-verbonden ingezeten en

niet-ingezeten: dit zijn dus het geheel van middelen, andere dan onder de vorm van effecten, die een
ingezetene ter beschikking stelt of gesteld krijgt van een niet-ingezetene, waarmee de ingezetene geen relatie
heeft, waardoor hij een significante invloed zou uitoefenen op het bestuur van de niet-ingezetene en erin een
duurzaam belang zou hebben, of omgekeerd;

─ de afgeleide financiële producten: de transacties en de uitstaande bedragen van de afgeleide financiële
producten, waarvan de tegenpartij een niet-ingezetene is, ongeacht of het al dan niet een verbonden
onderneming is;

─ de aan- en verkoop van onroerende goederen: de transacties in onroerend goed met een niet-ingezeten
tegenpartij, ongeacht of het al dan niet een verbonden onderneming is.

1.4 Onderneming van de groep

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

1.5 Groep van ondernemingen

In het kader van deze enquêtes 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.
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1.6 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 enquêtes
stelt men de ondernemingen waarin een medebeslissingsrecht bestaat, gelijk met de ondernemingen waarin een
deelneming van ten minste 10% wordt aangehouden.
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2. Algemene bepalingen

2.1 Wettelijke verplichtingen

Alle ingezetenen zijn wettelijk verplicht de aangifte over hun buitenlandse transacties rechtstreeks aan de NBB
(Nationale Bank van België) te leveren. Deze enquêtes 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 enquêtes 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.

Ter herinnering: de in België gevestigde bijkantoren en exploitatiezetels naar buitenlands recht worden als
ingezetenen beschouwd. Bijgevolg dienen deze ook hun verrichtingen met het buitenland aan de NBB aan te
geven, hierbij inbegrepen de verrichtingen met hun hoofdzetel waarvan zij afhangen.

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

2.2 Aangifteplichtigen

De aangifteplichtigen voor de enquêtes GRPFDI, F43FDI, S43FDI, R43FDI, S43FAT, zijn de ingezeten
beursvennootschappen en de vennootschappen voor vermogensbeheer die geselecteerd werden op basis van
gegevens van de jaarrekening (eigen vermogen, financiële vaste activa, totaal actief/passief) en die een directe
investeringsrelatie hebben met een niet-ingezetene, hetzij als directe investeerder, hetzij als onderneming waarin
direct wordt geïnvesteerd, 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 (bvb. het indirect
aanhouden, via andere verbonden ondernemingen, van een deelneming van tenminste 10% in een derde niet-
ingezeten onderneming).

2.3 Aangifteplichtigen voor de overige investeringen met het buitenland

De aangifteplichtigen voor de enquêtes F43FOI en S43FOI zijn:
─ de ingezeten beursvennootschappen en de ingezeten vennootschappen voor vermogensbeheer die

aangifteplichtig zijn voor de directe investeringen
─ de ingezeten beursvennootschappen en de vennootschappen voor vermogensbeheer die aan de volgende

voorwaarden beantwoorden:
1. het totaal van het actief en passief op hun balans is hoger of gelijk aan € 20 000 000 en
2. het totaal van hun vorderingen op meer dan één jaar (rubrieken 285/8 en 291 op het activa) is hoger of

gelijk aan € 5 000 000
of het totaal van hun schulden op meer dan één jaar (rubrieken 173 en 174 op het passiva) is hoger of
gelijk aan € 5 000 000.

2.4 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.

2.5 Beschrijving van de enquêtes

 Enquête over de structuur van de groep (GRPFDI)

Deze enquête 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 enquêtes over de directe investeringen. Voor elk van deze
ondernemingen worden gegevens verzameld in de hierna beschreven enquêtes.

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.

 Enquête over de directe investeringsstromen (F43FDI)

Deze enquête heeft betrekking op de financiële stromen aangaande het eigen vermogen van de aangever,
aangaande zijn deelnemingen in het buitenland en aangaande andere financiële stromen zoals leningen,
deposito's, ... waarvan de tegenpartij een niet-ingezeten onderneming is. Deze gegevens moeten worden
uitgesplitst per niet-ingezeten onderneming en per munt.

 Enquête over de uitstaande bedragen van de directe investeringen (S43FDI)

Deze enquête heeft betrekking op de uitstaande bedragen aangaande het eigen vermogen van de aangever,
aangaande het eigen vermogen van de ondernemingen waarin een directe 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.
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 Enquête over de resultaten van de directe investeringen en over de uitstaande
bedragen van het eigen vermogen van niet-ingezeten ondernemingen die indirect
worden aangehouden (R43FDI)

Deze enquête heeft betrekking op de resultaten van de aangever, op de resultaten van de niet-ingezeten
ondernemingen waarin een directe of indirecte deelneming wordt aangehouden, alsook op de uitstaande
bedragen aangaande het eigen vermogen van niet-ingezeten ondernemingen waarin een indirecte deelneming
wordt aangehouden. Deze gegevens worden uitgesplitst per onderneming.

 Enquête over de FATS-gegevens - (Foreign Affiliates Trade Statistics) (S43FAT)

Deze enquête heeft betrekking op algemene gegevens zoals het zakencijfer en het personeelsbestand, en is in te
vullen voor alle niet-ingezeten ondernemingen waarin een directe of indirecte deelneming van ten minste 50%
wordt aangehouden. Deze gegevens worden uitgesplitst per niet-ingezeten onderneming en desgevallend per
munt.

 Enquête over de overige investeringsstromen (F43FOI)

Deze enquête heeft betrekking op de financiële stromen aangaande leningen, deposito's, afgeleide financiële
producten waarbij de tegenpartij een niet-ingezetene en niet verbonden onderneming is. Deze gegevens moeten
worden uitgesplitst per land en per munt.

 Enquête over de uitstaande bedragen van de overige investeringen (S43FOI)

Deze enquête heeft betrekking op de uitstaande bedragen aangaande leningen, deposito's, afgeleide financiële
producten waarbij de tegenpartij een niet-ingezetene niet-verbonden onderneming is. Deze gegevens moeten
worden uitgesplitst per land en per munt.

2.6 Periodiciteit en leveringstermijn

Men onderscheidt 2 groepen van aangevers waarvan de periodiciteit van aangifte verschilt in functie van het
relatief belang van de directe investeringen van de aangever ten opzichte van het totaal van de rapporterende
ondernemingen. De eerste groep van aangevers, de belangrijkste vanuit statistisch oogpunt heeft een hoge
frequentie van rapportering. De tweede groep van aangevers heeft een lage frequentie van rapportering. De
ondernemingen worden rechtstreeks op de hoogte gesteld van de frequentie waarmee zij moeten rapporteren.

De aangevers moeten het volgende aangeven:
─ bij een hoge frequentie:

1. maandelijks de stromen binnen de 15 werkdagen na het einde van de betrokken maand
(GRPFDI, F43FDI en F43FOI);

2. jaarlijks de resultaten en de uitstaande bedragen binnen de 5 maanden na het einde van het betrokken
jaar (S43FDI, R43FDI, S43FAT en S43FOI);

─ bij een lage frequentie:
1. jaarlijks de stromen binnen de 15 werkdagen na het einde van het betrokken jaar

(GRPFDI, F43FDI en F43FOI);
2. jaarlijks de resultaten en de uitstaande bedragen binnen de 5 maanden na het einde van het betrokken

jaar (S43FDI, R43FDI, S43FAT en S43FOI);



Samengevat geeft dit:

ENQUÊTES
HOGE

FREQUENTIE
LAGE

FREQUENTIE

Enquête over de structuur van de groep (GRPFDI) maandelijks jaarlijks

Enquête over de directe investeringsstromen (F43FDI) maandelijks jaarlijks

Enquête over de uitstaande bedragen van de directe investeringen (S43FDI) jaarlijks jaarlijks

Enquête over de resultaten van de directe investeringen en over de
uitstaande bedragen van het eigen vermogen van niet-ingezeten
ondernemingen die indirect worden aangehouden (R43FDI)

jaarlijks jaarlijks

Enquête over de FATS-gegevens (S43FAT) jaarlijks jaarlijks

Enquête over de overige investeringsstromen (F43FOI) maandelijks jaarlijks

Enquête over de uitstaande bedragen van de overige investeringen
(S43FOI)

jaarlijks jaarlijks

2.7 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..

2.8 Nihilopgave

Indien in een aangifteperiode geen enkele directe (overige) investeringsstroom met het buitenland heeft
plaatsgevonden moet er toch een aangifte met de aanduiding "nihil" gedaan worden voor de enquête F43FDI en/of
F43FOI.

Indien in een aangifteperiode er geen uitstaande bedragen voor de overige investeringen met het buitenland zijn, is
het mogelijk om een aangifte met de aanduiding “nihil” te doen voor de enquête S43FOI.

Voor de uitstaande bedragen moet er steeds een aangifte gedaan worden, zelfs indien er geen enkele wijziging in
de uitstaande bedragen is gebeurd (enquête S43FDI en de uitstaande bedragen van de enquête R43FDI). Indien
er geen bedragen ter beschikking zijn, volstaat het om minstens 1 rubriek op nul te zetten per tegenpartij en per
formulier.

Voor de FATS-gegevens (enquête S43FAT), moeten de bedragen worden ingevuld, ook als deze nul zijn.

https://www.nbb.be/doc/dq/onegate/nl/login_nl.html
https://www.nbb.be/doc/dq/onegate/downloads/onegate_snelle_referentie_gids.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). Het minimum
genormaliseerd rekeningenstelsel bevat evenwel voor bepaalde soorten directe investeringen niet alle details. Een
meer gedetailleerde onderverdeling kan een oplossing bieden.

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.

Hoofdstuk 4 bevat, voor zover mogelijk en louter indicatief, een verwijzing naar de boekhoudposten, voor de
ondernemingen die geen overeenstemming zouden vinden tussen de gevraagde gegevens en hun
boekhoudposten.
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4. Te verstrekken informatie en codificatie

4.1 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.

4.2 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.

4.3 Aangifteperiode

De periode waarop een aangifte betrekking heeft wordt geïdentificeerd als volgt "JJJJ-MM", waarbij "MM" staat
voor de maand en "JJJJ" voor het jaar. De referentieperiode is steeds een kalenderjaar.

"JJJJ" is de identificatie voor het jaar en wordt als volgt ingevuld "2010", "2011", "2012" enz.

Voor de maandelijkse aangiften worden de waarden "01" tot "12" aanvaard voor "MM", waarbij "01" staat voor
"januari", "02" voor "februari" enz.

Voor de jaarlijkse aangiften is "MM" steeds gelijk aan "12" en staat voor december.

4.4 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. De
vermelding van de boekhoudrubrieken op basis van het volledig schema van de jaarrekening van de
ondernemingen is louter indicatief.
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 Enquête over de structuur van de groep (GRPFDI)

Deze enquête 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 enquête 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 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 1 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.

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 enquête 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 eerst de enquête valideert, vooraleer over te gaan naar de
enquêtes over de stromen (F43FDI), over de uitstaande bedragen (S43FDI), over de resultaten en de uitstaande
bedragen van het eigen vermogen (R43FDI) en over de FATS-gegevens (S43FAT).

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 enquêtes 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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 Enquête over de directe investeringsstromen (F43FDI)

De tabellen hierna geven per soort investering (aandeelhoudersschap, deelnemingen, andere financiële
stromen, ...) de verschillende aan te geven rubrieken weer, die geïdentificeerd zijn met een alfanumerieke code.
De boekhoudrubrieken worden louter indicatief meegedeeld.

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

 Aandeelhoudersschap

 Kapitaal en reserves van de aangevende ingezeten onderneming

Het betreft de transacties aangaande het eigen vermogen van de aangever.

CODE DEFINITIE BOEKHOUDRUBRIEKEN

M5201 Nieuwe inbrengen
Het betreft iedere oprichting,
kapitaalsverhoging/verhoging van de
werkmiddelen1 van de aangevende onderneming
ten gevolge van nieuwe inbrengen. Het aan te
geven bedrag is de uitgiftewaarde.

Geregistreerde bewegingen:

10 Kapitaal

11 Uitgiftepremies

18 Verbindingsrekeningen (bijkantoren)

M5202 Terugbetaling van kapitaal/werkmiddelen of
van uitgiftepremies
Het betreft iedere terugbetaling van het kapitaal/
werkmiddelen of van uitgiftepremies van de
aangevende onderneming.

Geregistreerde bewegingen:

10 Kapitaal

11 Uitgiftepremies

12 Herwaarderingsmeerwaarden

13 Reserves

14 Overgedragen winst/overgedragen verlies

15 Kapitaalsubsidies

18 Verbindingsrekeningen (bijkantoren)

M5203
M5204

Incorporatie in het kapitaal van leningen/
ontleningen, van vorderingen/schulden, van
effecten...
met uitzondering van de incorporatie van
posten van het eigen vermogen (reserves, ...)
─ kapitaalsverminderingen door incorporatie
─ kapitaalsverhogingen door incorporatie

Geregistreerde bewegingen:
10 Kapitaal

1 Wanneer het een onderneming betreft die opgericht werd onder de vorm van een bijkantoor, en dus over geen
eigen kapitaal beschikt, gebruiken we de term werkmiddelen (= de dotatie die de moedermaatschappij aan haar
bijkantoor geeft onder de vorm van rekening-courant of dergelijke).
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 Transacties met de niet-ingezeten directe aandeelhouder

De transacties worden uitgesplitst per niet-ingezeten directe aandeelhouder en per munt.

CODE DEFINITIE BOEKHOUDRUBRIEKEN

M5205 Bedrag van de nieuwe inbreng vanwege de
rechtstreekse aandeelhouder
Per niet-ingezeten directe aandeelhouder
moet het bedrag van de ontvangen nieuwe
inbreng tegen uitgiftewaarde worden
aangegeven.

Deze rubriek is niet relevant voor de aangevers
die een bijkantoor zijn.

Geregistreerde bewegingen:

10 Kapitaal

11 Uitgiftepremies

M5301 Terugbetaling kapitaal aan de niet-ingezeten
aandeelhouder   OF
Vermindering van het kapitaal door
incorporatie   OF
Inkoop door de aangever van eigen aandelen
bij een niet-ingezeten aandeelhouder
Per niet-ingezeten directe aandeelhouder
moet het bedrag worden aangegeven waartegen
de eigen aandelen/deelbewijzen bij deze laatste
worden aangekocht.

Deze rubriek is niet relevant voor de aangevers
die een bijkantoor zijn.

Geregistreerde bewegingen:

10 Kapitaal

50 Eigen aandelen

M5302 Verhoging van het kapitaal door incorporatie
OF
Verkoop door de aangever van eigen
aandelen aan een niet-ingezeten
aandeelhouder
Per niet-ingezeten directe aandeelhouder
moet het bedrag worden aangegeven waartegen
de eigen aandelen/deelbewijzen aan deze laatste
worden verkocht.

Deze rubriek is niet relevant voor de aangevers
die een bijkantoor zijn.

Geregistreerde bewegingen:

10 Kapitaal

50 Eigen aandelen

 Deelnemingen

Het betreft de transacties aangaande de rechtstreekse deelnemingen van de aangever in niet-ingezeten
ondernemingen, uitgesplitst per niet-ingezeten onderneming en per munt.

CODE DEFINITIE BOEKHOUDRUBRIEKEN

M1201 Betaalde bedragen naar aanleiding van de
oprichting van niet-ingezeten ondernemingen,
van kapitaalsverhogingen bij niet-ingezeten
verbonden ondernemingen, van verhogingen
van de werkmiddelen bij niet-ingezeten
bijkantoren
Deze gegevens moeten aangeleverd worden per
niet-ingezeten onderneming waarin een
directe deelneming wordt aangehouden
wanneer het gaat om een nieuwe inbreng in het
kapitaal/dotatie van de niet-ingezeten
onderneming.

Geregistreerde bewegingen:

550 Kredietinstellingen - rekening-courant

560 Postcheque- en girodienst - rekening-courant

…
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CODE DEFINITIE BOEKHOUDRUBRIEKEN

M1301 Betaalde bedragen naar aanleiding van een
deelneming in niet-ingezeten ondernemingen
Deze gegevens moeten aangeleverd worden per
niet-ingezeten onderneming waarin een
directe deelneming wordt aangehouden,
wanneer het om bestaande aandelen gaat (geen
nieuwe inbreng).

Deze rubriek is niet relevant voor de niet-
ingezeten ondernemingen die een bijkantoor zijn.

Geregistreerde bewegingen:

550 Kredietinstellingen - rekening-courant

560 Postcheque- en girodienst - rekening-courant

…

M1202 Ontvangen bedragen naar aanleiding van een
gedeeltelijke vermindering of totale
terugstorting van het kapitaal van de niet-
ingezeten verbonden onderneming of van de
werkmiddelen van het niet-ingezeten
bijkantoor
Het betreft het totale bedrag dat eventueel
ontvangen wordt vanwege de niet-ingezeten
onderneming naar aanleiding van de
vermindering van het kapitaal/werkmiddelen van
de liquidatie van de niet-ingezeten onderneming.

Deze gegevens moeten aangeleverd worden per
niet-ingezeten onderneming waarin een directe
deelneming bestaat.

Geregistreerde bewegingen:

550 Kredietinstellingen - rekening-courant

560 Postcheque- en girodienst - rekening-courant

…

M1302 Ontvangen bedragen naar aanleiding van de
cessie van eigendomsbewijzen in niet-
ingezeten ondernemingen
Deze gegevens moeten aangeleverd worden per
niet-ingezeten onderneming waarin een
directe deelneming wordt aangehouden en
waarvan een verkoop van eigendomstitels heeft
plaats gehad.

De totale opbrengst van de verkoop moet worden
aangegeven.

Deze rubriek is niet relevant voor de niet-
ingezeten ondernemingen, die een bijkantoor zijn.

Geregistreerde bewegingen:

550 Kredietinstellingen - rekening-courant

560 Postcheque- en girodienst - rekening-courant

…

M1203
M1204

Incorporatie van leningen/ontleningen, van
handelsvorderingen/handelsschulden
─ vermindering door incorporatie
─ verhoging door incorporatie
Deze gegevens moeten aangeleverd worden per
niet-ingezeten onderneming waarin een
directe deelneming wordt aangehouden. Het
betreft de vermindering of de vermeerdering van
de boekwaarde naar aanleiding van incorporatie
van activa- of passivaposten. Er is geen nieuwe
inbreng in de niet-ingezeten onderneming.

Deze rubriek is niet relevant voor de niet-
ingezeten ondernemingen, die een bijkantoor zijn.

Geregistreerde bewegingen:

280 Deelnemingen in verbonden ondernemingen

282 Deelnemingen in ondernemingen waarmee
een deelnemingsverhouding bestaat

Handelsschulden/handelsvorderingen: 44, 175,
40, 290

Leningen/ontleningen: 17 (uitgezonderd 175),
29 (uitgezonderd 290), 410, 430
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 Andere financiële stromen

 Leningen, ontleningen en deposito's binnen de groep op korte termijn (> 30 dagen en ≤ 1 jaar) en
op lange termijn (> 1 jaar)

Het betreft transacties op leningen, op ontleningen en op deposito's, 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 BOEKHOUDRUBRIEKEN

M2001
M2101

M2002
M2102

Nieuwe toegestane leningen
> 30 dagen en ≤ 1 jaar
> 1 jaar
Terugbetaling van deze leningen
> 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 is de
initiële looptijd, met inbegrip van
geherklasseerde vorderingen.

Geregistreerde bewegingen:

> 30 dagen en ≤ 1 jaar
416 Diverse vorderingen

> 1 jaar
281 Vorderingen op verbonden ondernemingen

283 Vorderingen op ondernemingen waarmee een
deelnemingsverhouding bestaat

416 Diverse vorderingen

M6501
M6601

M6502
M6602

Nieuwe ontvangen leningen
> 30 dagen en ≤ 1 jaar
> 1 jaar
Terugbetaling van deze leningen
> 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 is de
initiële looptijd, met inbegrip van
geherklasseerde schulden.

Geregistreerde bewegingen:

> 30 dagen en ≤ 1 jaar
43 Financiële schulden

489 Andere diverse schulden

> 1 jaar
17 Schulden op meer dan 1 jaar: 170,171, 173,

174, 179

42 Schulden op meer dan 1 jaar die binnen het
jaar vervallen: 420, 421, 423, 424, 429

M2003
M2103

M2004
M2104

Nieuwe aangehouden deposito's
> 30 dagen en ≤ 1 jaar
> 1 jaar
Terugbetaling van deze deposito's
> 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).

Geregistreerde bewegingen:

> 30 dagen en ≤ 1 jaar
531 Termijndeposito's op meer dan 1 maand en

op ten hoogste 1 jaar

> 1 jaar
530 Termijndeposito's op meer dan 1 jaar
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CODE DEFINITIE BOEKHOUDRUBRIEKEN

M6503
M6603

M6504
M6604

Nieuwe ontvangen deposito's
> 30 dagen en ≤ 1 jaar
> 1 jaar
Terugbetaling van deze deposito's
> 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.

Geregistreerde bewegingen:

> 30 dagen en ≤ 1 jaar
489 Andere diverse schulden

> 1 jaar
179 Overige schulden

42 Schulden op meer dan 1 jaar die binnen het
jaar vervallen: 429

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

Opgelet, het betreft de uitstaande bedragen1 van leningen, ontleningen en deposito'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 BOEKHOUDRUBRIEKEN

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.

Uitstaande bedragen van de rekeningen:

416 Diverse vorderingen

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.

Uitstaande bedragen van de rekeningen:

43 Financiële schulden

489 Andere diverse schulden

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).

Uitstaande bedragen van de rekeningen:

532 Termijndeposito's op ten hoogste 1 maand

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).

Uitstaande bedragen van de rekeningen:

489 Andere diverse schulden

1  De uitstaande bedragen op zeer korte termijn worden ter vereenvoudiging ingezameld via de enquête over de
directe investeringsstromen om de rapportering van een groot aantal individuele stromen te vermijden.
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 Zichtrekeningen, intercompany rekeningen en cash pooling op zeer korte termijn (≤ 30 dagen)

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

CODE DEFINITIE BOEKHOUDRUBRIEKEN

M2018
M6518

Saldi op het einde van de maand van de
zichtrekeningen bij een niet-ingezeten krediet-
instelling die deel uitmaakt van de groep
─ debetsaldo
─ creditsaldo
Deze gegevens moeten aangeleverd worden per
niet-ingezeten kredietinstelling van de groep
(aandeelhouder, deelneming of andere
onderneming van de groep).

In geval meerdere zichtrekeningen aangehouden
worden bij een niet-ingezeten kredietinstelling van
de groep, moeten de verschillende saldi
samengeteld worden tot één credit- of
debetbedrag.

De debet- en creditsaldo verwijzen naar de
boekhouding van de aangever en zijn dus
tegengesteld aan de termen debet- en creditsaldo
vermeld op de rekeninguittreksels van een
kredietinstelling.

Uitstaande bedragen van de rekeningen:

550 Kredietinstellingen - rekening-courant

433 Kredietinstellingen - schulden in rekening-
courant

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, moeten de
verschillende saldi samengeteld worden tot één
credit- of debetbedrag.

Uitstaande bedragen van de rekeningen:

416 Diverse vorderingen

439 Overige leningen

489 Andere diverse schulden
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 Interesten met niet-ingezeten ondernemingen van de groep

Het betreft de debet- en creditinteresten op de hiervoor vermelde stromen (leningen, ontleningen, deposito's,
zichtrekeningen, …). Deze interesten moeten uitgesplitst worden per niet-ingezeten onderneming en per munt.

CODE DEFINITIE BOEKHOUDRUBRIEKEN

M2005
J4001

M6505
J4002

Ontvangen interesten
"Geprovisioneerde" te ontvangen interesten
voor aangifteperiode
Betaalde interesten
"Geprovisioneerde" te betalen interesten voor
aangifteperiode
Deze gegevens moeten aangeleverd worden per
niet ingezeten onderneming van de groep
(aandeelhouder, deelneming of andere
onderneming van de groep).

Onder de rubrieken J4001 en J4002 dienen de
geprovisioneerde interesten voor de betrokken
periode vermeld te worden.

Voorbeeld (maandelijkse aangifte) :

Voor de periode januari tot half maart worden er
interesten aangerekend ad 2500€, betaalbaar op
vervaldag half maart.

Aangifte januari :
 - M6505 :      0€
- J4002 :  1000€
Aangifte februari :
- M6505 :       0€
- J4002:   1000€
Aangifte maart :
- M6505 : 2500€
- J4002 :    500€
De interesten geboekt in rekening-courant of
gekapitaliseerd worden beschouwd als
ontvangen/betaald en derhalve gerapporteerd
onder de rubrieken M2005/M6505.

Geregistreerde bewegingen

Creditinteresten: 75 financiële opbrengsten

* Ontvangen interesten :

550 Kredietinstellingen - rekening-courant

560 Postcheque- en girodienst  - rekening-courant

* "Geprovisioneerde" te ontvangen interesten voor
aangifteperiode

491 Verkregen opbrengsten
- toenamen :  debet

Debetinteresten : 65 financiële kosten

* Betaalde interesten :

550 Kredietinstellingen - rekening-courant

560 Postcheque- en girodienst  - rekening-courant

* "Geprovisioneerde" te betalen interesten voor
aangifteperiode
492 Toe te rekenen kosten

- toenamen: credit

 Betaalde dividenden.

Het betreft de betaalde dividenden aan niet-ingezeten aandeelhouders. Deze dividenden moeten uitgesplitst
worden per niet-ingezeten aandeelhouder en per munt.

CODE DEFINITIE BOEKHOUDRUBRIEKEN

J1101 Betaalde dividenden aan de niet-ingezeten
aandeelhouder
Deze gegevens moeten uitgesplitst worden per
niet-ingezeten directe aandeelhouder. Het
betreft de effectieve betaling van dividenden en
niet de toekenning ervan.

Geregistreerde bewegingen:

470 Dividenden en tantièmes over vorige
boekjaren

471 Dividenden over het boekjaar

550 Kredietinstellingen - rekening-courant

560 Postcheque- en girodienst - rekening-courant
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 Ontvangen dividenden.

Het betreft de ontvangen dividenden van niet-ingezeten ondernemingen, waarin een directe deelneming wordt
aangehouden. Deze dividenden moeten uitgesplitst worden per niet-ingezeten onderneming en per munt.

CODE DEFINITIE BOEKHOUDRUBRIEKEN

J1001 Ontvangen dividenden van de niet-ingezeten
dochteronderneming
Deze gegevens moeten uitgesplitst worden per
niet-ingezeten onderneming, waarin een directe
deelneming wordt aangehouden. Het betreft de
effectieve ontvangst van dividenden en niet de
toekenning ervan.

Geregistreerde bewegingen:

750 Opbrengsten uit financiële vaste activa

550 Kredietinstellingen - rekening-courant

560 Postcheque- en girodienst - rekening-courant
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 Enquête over de uitstaande bedragen van de directe investeringen (S43FDI)

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. De
boekhoudrubrieken worden louter indicatief meegedeeld.

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

 Aandeelhoudersschap

Het betreft de uitstaande bedragen van het eigen vermogen van de aangever in de munt van de boekhouding van
de aangever

CODE DEFINITIE BOEKHOUDRUBRIEKEN

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.

Uitstaande bedragen van de rekeningen:

10 Kapitaal

11 Uitgiftepremies

12 Herwaarderingsmeerwaarden

13 Reserves

14 Overgedragen winst/overgedragen verlies

15 Kapitaalsubsidies

 Deelnemingen

Het betreft de uitstaande bedragen van het eigen vermogen van niet-ingezeten ondernemingen, waarin een directe
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.

Opmerking: het eigen vermogen van de niet-ingezeten ondernemingen, waarin een indirecte deelneming wordt
aangehouden, wordt gerapporteerd in de enquête R43FDI (zie infra)
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CODE DEFINITIE BOEKHOUDRUBRIEKEN

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
deelneming wordt aangehouden.

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

Zie de boekhouding van de niet-ingezeten
onderneming waarin een directe deelneming wordt
aangehouden: eigen vermogen

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.

CODE DEFINITIE BOEKHOUDRUBRIEKEN

M1217 Boekwaarde van de deelneming Uitstaande bedragen van de rekeningen:

280 Deelnemingen in verbonden ondernemingen

282 Deelnemingen in ondernemingen waarmee een
deelnemingsverhouding bestaat

 Andere financiële instrumenten

 Leningen, ontleningen en deposito's binnen de groep op korte termijn (> 30 dagen en ≤ 1 jaar) en
op lange termijn (> 1 jaar)

Het betreft uitstaande bedragen van leningen, ontleningen en deposito's met een niet-ingezeten onderneming van
de groep.  Deze uitstaande bedragen moeten uitgesplitst worden per niet-ingezeten onderneming van de groep
en per munt.

CODE DEFINITIE BOEKHOUDRUBRIEKEN

M2011
M2111

Toegestane leningen aan de tegenpartij:
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 is de
initiële looptijd, met inbegrip van geherklasseerde
vorderingen.

Uitstaande bedragen in de rekeningen:
> 30 dagen en ≤ 1 jaar
416 Diverse vorderingen
> 1 jaar
281 Vorderingen op verbonden ondernemingen

283 Vorderingen op ondernemingen waarmee een
deelnemingsverhouding bestaat

416 Diverse vorderingen
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CODE DEFINITIE BOEKHOUDRUBRIEKEN

M6511
M6611

Ontvangen leningen van de tegenpartij:
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 is de
initiële looptijd, met inbegrip van geherklasseerde
schulden.

Uitstaande bedragen in de rekeningen:
> 30 dagen en ≤ 1 jaar
43 Financiële schulden

489 Andere diverse schulden
> 1 jaar
17 Schulden op meer dan 1 jaar:

170, 171, 173, 174, 179

42 Schulden op meer dan 1 jaar die binnen het
jaar vervallen: 420, 421, 423, 424, 429

M2013
M2113

Aangehouden deposito's bij de tegenpartij:
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).

Uitstaande bedragen in de rekeningen:
> 30 dagen en ≤ 1 jaar
531 Termijndeposito's op meer dan 1 maand en op

ten hoogste 1 jaar
> 1 jaar
530 Termijndeposito's op meer dan 1 jaar

M6513
M6613

Ontvangen deposito's van de tegenpartij:
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).

Uitstaande bedragen in de rekeningen:
> 30 dagen en ≤ 1 jaar
489 Andere diverse schulden
> 1 jaar
179 Overige schulden

42 Schulden op meer dan 1 jaar die binnen het
jaar vervallen: 429

 Commerciële vorderingen en schulden

Het betreft de uitstaande bedragen van commerciële vorderingen en schulden waarvan de tegenpartij een niet-
ingezeten onderneming van de groep is. Deze gegevens moeten uitgesplitst worden per niet-ingezeten
onderneming van de groep en per munt.

CODE DEFINITIE BOEKHOUDRUBRIEKEN

M4011 Boekwaarde van de vorderingen op niet-
ingezeten ondernemingen voor de levering van
goederen of diensten
Deze gegevens moeten uitgesplitst worden per
niet-ingezeten onderneming van de groep.
(aandeelhouder, deelneming of andere
onderneming van de groep). Het betreft vorderingen
min ontvangen voorschotten.

Uitstaande bedragen van de rekeningen:

40 Handelsvorderingen op ten hoogste één jaar

290 Handelsvorderingen op meer dan één jaar

Klantenrekeningen

M8511 Boekwaarde van de schulden tegenover niet-
ingezeten ondernemingen voor de levering van
goederen of diensten
Deze gegevens moeten uitgesplitst worden per
niet-ingezeten onderneming van de groep.
(aandeelhouder, deelneming of andere
onderneming van de groep). Het betreft schulden
min betaalde voorschotten.

Uitstaande bedragen van de rekeningen:

44 Handelsschulden op ten hoogste één jaar

175 Handelsschulden op meer dan één jaar

425 Handelsschulden

Leveranciersrekeningen
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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 van de groep en per
munt.

CODE DEFINITIE BOEKHOUDRUBRIEKEN

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.

Uitstaande bedragen van de rekeningen
≤ 1 jaar
430/8 Financiële schulden - kredietinstellingen

439 Financiële schulden - andere leningen
> 1 jaar
170 Achtergestelde leningen

420 Achtergestelde leningen (geherklasseerd)

171 Niet achtergestelde obligatieleningen

421 Niet achtergestelde obligatieleningen
(geherklasseerd)

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).

Uitstaande bedragen van de rekeningen:
≤ 1 jaar
52 Vastrentende effecten
> 1 jaar
2812 Vastrentende effecten

2832 Vastrentende effecten

52 Vastrentende effecten
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 Enquête over de resultaten van de directe investeringen en over de uitstaande
bedragen van het eigen vermogen van de ondernemingen waarin een indirecte
deelneming wordt aangehouden (R43FDI)

De tabellen hierna geven de verschillende aan te geven rubrieken aan, die geïdentificeerd zijn met een
alfanumerieke code. De boekhoudrubrieken worden louter indicatief meegedeeld.

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 BOEKHOUDRUBRIEKEN

J0011
J0012

Bedrijfsresultaten
─ Bedrijfswinst
─ Bedrijfsverlies

Bedrijfsresultaten (in staffelvorm):
Rubriek III
─ Bedrijfswinst (70/64)
─ Bedrijfsverlies (64/70)

J0019
J0020

Uitzonderlijk resultaat
─ Uitzonderlijke opbrengsten
─ Uitzonderlijke kosten

Resultatenrekening:
─ Uitzonderlijke opbrengsten (76)
─ Uitzonderlijke kosten (66)

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.

Exploitatierekening (in staffelvorm):

Rubriek XI
─ Winst van het boekjaar (70/67)
─ Verlies van het boekjaar (67/70)

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

Geregistreerde bewegingen in de rekeningen:

67 Belastingen op het resultaat

77 Regularisering van belastingen en
terugneming van fiscale voorzieningen

Resultatenrekening (in staffelvorm):

Rubriek X. Belastingen op het resultaat (67/77)

J0016
J0017
J0018

Resultaatverwerking
─ Gereserveerde winst, over te dragen
─ Over te dragen verlies
─ Vergoeding van het kapitaal

Zie het deel "resultaatverwerking" van de
jaarrekening
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 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 BOEKHOUDRUBRIEKEN

J0011
J0012

Bedrijfsresultaten
─ Bedrijfswinst
─ Bedrijfsverlies

Boekhouding van de niet-ingezeten onderneming
waarmee een directe of indirecte
deelnemingsverhouding bestaat

J0019
J0020

Uitzonderlijk resultaat
─ Uitzonderlijke opbrengsten
─ Uitzonderlijke kosten

J0013
J0014

Nettoresultaat 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 winst, over te dragen
─ Over te dragen verlies
─ Vergoeding van het kapitaal

 Uitstaande bedragen van het eigen vermogen van ondernemingen waarin een indirecte
deelneming wordt aangehouden

Het betreft de uitstaande bedragen van het eigen vermogen van niet-ingezeten ondernemingen waarin een
indirecte deelneming wordt aangehouden. Deze gegevens zijn terug te vinden in de boekhouding van de niet-
ingezeten ondernemingen. Deze gegevens moeten uitgesplitst worden per niet-ingezeten onderneming en
aangegeven worden in de munt van de boekhouding.

CODE DEFINITIE BOEKHOUDRUBRIEKEN

M1211
M1212
M1213

M1214

M1215
M1216

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

Voor niet-ingezeten ondernemingen onder de
vorm van een bijkantoor vermeldt men de
werkmiddelen in de rubrieken M1215/M1216.

Boekhouding van de niet-ingezeten onderneming
waarin een indirecte deelneming wordt
aangehouden: eigen vermogen
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 Enquête over de FATS-gegevens - (Foreign Affiliates Trade Statistics) (S43FAT)

Deze enquête 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 (enquête 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.

CODE DEFINITIE BOEKHOUDRUBRIEKEN

Z0001

Z0002

Z0003

Z0004
Z0005

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
Deze gegevens moeten aangegeven worden per
niet-ingezeten onderneming waarin een directe of
indirecte deelneming van ten minste 50% wordt
aangehouden.

Aan- en verkoop:
60 Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen

61 Diensten en diverse goederen

70 Omzet

Omzet en personeelsbestand:
Boekhouding van de niet-ingezeten onderneming

Interne gegevens van de niet-ingezeten
onderneming
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 Enquête over de overige investeringsstromen (F43FOI)

De tabellen hierna geven per type financieel product de verschillende aan te geven rubrieken aan, die
geïdentificeerd zijn met een alfanumerieke code. De boekhoudrubrieken worden louter indicatief meegedeeld.

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

 Zichtrekeningen en rekeningen-courant op zeer korte termijn (≤ 30 dagen)

Het betreft de uitstaande bedragen van zichtrekeningen en rekeningen-courant, waarbij de tegenpartij een niet-
ingezeten en niet-verbonden onderneming is. Deze uitstaande bedragen moeten uitgesplitst worden per land en
per munt.

CODE DEFINITIE BOEKHOUDRUBRIEKEN

P2212
P2712

Saldi op het einde van de maand van
zichtrekeningen bij niet-ingezeten
kredietinstellingen die geen deel uitmaken van
de groep
─ debetsaldo
─ creditsaldo

Deze gegevens moeten aangeleverd worden per
land en per munt.

In geval meerdere zichtrekeningen aangehouden
worden in eenzelfde land moet het totaal van de
verschillende debet- en creditsaldi per land
aangegeven worden. Netting van de saldi per land
is niet toegelaten.
De debet- en creditsaldo verwijzen naar de
boekhouding van de aangever en zijn dus
tegengesteld aan de termen debet- en creditsaldo
vermeld op de rekeninguittreksels van een
kredietinstelling.

Uitstaande bedragen van de rekeningen:

550 Kredietinstellingen - rekening-courant

433 Kredietinstellingen - schulden in rekening-
courant

P2213
P2713

Saldi op het einde van de maand van
rekeningen-courant bij niet-ingezeten
ondernemingen, andere dan
kredietinstellingen, en die geen deel uitmaken
van de groep
─ debetsaldo
─ creditsaldo
Deze gegevens moeten aangeleverd worden per
land en per munt.

In geval meerdere rekeningen-courant
aangehouden worden in eenzelfde land moet het
totaal van de verschillende debet- en creditsaldi
per land aangegeven worden. Netting van de saldi
per land is niet toegelaten.

Uitstaande bedragen van de rekeningen:

416 Diverse vorderingen

439 Overige leningen

489 Andere diverse schulden
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 Onroerende goederen in België en in het buitenland

Het betreft de financiële stromen aangaande transacties in onroerende goederen waarvan de tegenpartij een niet-
ingezetene is, al dan niet verbonden. Deze transacties moeten uitgesplitst worden per land en per munt.

CODE DEFINITIE BOEKHOUDRUBRIEKEN

M9901 Aankoop bij een niet-ingezetene van gronden
en gebouwen in België
Deze gegevens moeten aangeleverd worden per
land en per munt. Het betrokken land is dat van
de niet-ingezeten verkoper.

Geregistreerde bewegingen:

22 Terreinen en gebouwen

35 Onroerende goederen bestemd voor verkoop

M9902 Verkoop aan een niet-ingezetene van gronden
en gebouwen in België
Deze gegevens moeten aangeleverd worden per
land en per munt. Het betrokken land is dat van
de niet-ingezeten koper.

Geregistreerde bewegingen:

22 Terreinen en gebouwen

35 Onroerende goederen bestemd voor verkoop

M4901 Aankoop bij een niet-ingezetene van gronden
en gebouwen in het buitenland
Deze gegevens moeten aangeleverd worden per
land en per munt. Het betrokken land is dat, waar
het onroerend goed gelegen is.

Geregistreerde bewegingen:

22 Terreinen en gebouwen

35 Onroerende goederen bestemd voor verkoop

M4902 Verkoop aan niet-ingezetene van gronden en
gebouwen in het buitenland
Deze gegevens moeten aangeleverd worden per
land en per munt. Het betrokken land is dat, waar
het onroerend goed gelegen is.

Geregistreerde bewegingen:

22 Terreinen en gebouwen

35 Onroerende goederen bestemd voor verkoop

 Afgeleide financiële producten

Het betreft de financiële stromen aangaande transacties in afgeleide financiële producten waarbij de tegenpartij
een niet-ingezetene is, al dan niet verbonden. Een uitsplitsing per land en per munt is in dit geval niet noodzakelijk,
de landcode "XX" moet dan gebruikt worden.

Op vraag van de aangever kan een meer gedetailleerde handleiding aangaande de afgeleide financiële
producten bekomen worden. Gelieve hiervoor uw dossierbeheerder te contacteren.

CODE DEFINITIE BOEKHOUDRUBRIEKEN

Q0001
Q0501
Q1001
Q1002
Q2001

Q2002

Q2003
Q2004

Betaalde premies bij opties
Ontvangen premies bij opties
Betaalde marges bij futures
Ontvangen marges bij futures
Gerealiseerde "meerwaarden" bij swaps en
termijncontracten (reports, ...)
Gerealiseerde "minwaarden" bij swaps en
termijncontracten (deports, ...)
Aankoop van andere afgeleide producten
Verkoop van andere afgeleide producten

Opgenomen verrichtingen in de rekeningen:

Opties: klasse 5

Opbrengstrekeningen 755-759

Kostenrekeningen 655-659

Andere afgeleide producten:

─ Buitenbalansposten

 06 termijnmarkten

 09 Diverse rechten en verbintenissen
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 Enquête over de uitstaande bedragen van de overige investeringen (S43FOI)

De tabellen hierna geven per type financieel product de verschillende aan te geven rubrieken aan, die
geïdentificeerd zijn met een alfanumerieke code. De boekhoudrubrieken worden louter indicatief meegedeeld.

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

 Afgeleide financiële producten

Het betreft de uitstaande bedragen aangaande afgeleide financiële producten waarbij de tegenpartij een niet-
ingezetene is, al dan niet verbonden. Deze transacties moeten uitgesplitst worden per land en per munt.

CODE DEFINITIE BOEKHOUDRUBRIEKEN

Q0011
Q0021
Q1011
Q1021
Q2011

Q2021

Q2013

Q2023

Waarde van de gekochte opties
Waarde van de geschreven opties
Waarde van de futures : positief saldo
Waarde van de futures : negatief saldo
Waarde van de toekomstige vorderingen min
verplichtingen, ingevolge swaps en
termijncontracten : positief saldo
Waarde van de toekomstige vorderingen min
verplichtingen, ingevolge swaps en
termijncontracten : negatief saldo
Waarde van andere afgeleide producten:
positief saldo
Waarde van andere afgeleide producten:
negatief saldo
Met waarde bedoelt men de netto actuele
waarde (net present value).

Deze gegevens moeten aangeleverd worden per
land en per munt.

Uitstaande bedragen van de rekeningen:

Opties: klasse 5

Andere afgeleide producten:

─ Buitenbalansposten

 06 termijnmarkten
 09 Diverse rechten en verbintenissen
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 Commerciële vorderingen en schulden

Het betreft de uitstaande bedragen van commerciële vorderingen en schulden waarbij de tegenpartij een niet-
ingezeten niet-verbonden onderneming is. Deze gegevens moeten uitgesplitst worden per land en per munt.

CODE DEFINITIE BOEKHOUDRUBRIEKEN

P1013 Boekwaarde van de vorderingen op niet-
ingezeten ondernemingen voor de levering
van goederen of diensten
Deze gegevens moeten uitgesplitst worden per
land en per munt. Het betreft vorderingen min
ontvangen voorschotten.

Uitstaande bedragen van de rekeningen:

40 Handelsvorderingen op ten hoogste één jaar

290 Handelsvorderingen op meer dan één jaar

Klantenrekeningen

P1513 Boekwaarde van de schulden tegenover niet-
ingezeten ondernemingen voor de levering
van goederen of diensten
Deze gegevens moeten uitgesplitst worden per
land en per munt. Het betreft schulden min
betaalde voorschotten.

Uitstaande bedragen van de rekeningen:

44 Handelsschulden op ten hoogste één jaar

175 Handelsschulden op meer dan één jaar

425 Handelsschulden

Leveranciersrekeningen
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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).

Volgorde van de velden op het scherm:

1. Rapport F43FDI, R43FDI en S43FDI:

ID-nr. / Rubriek / Munt / Bedrag
Voorbeeld van een aangiftelijn in CSV-formaat:
12;M1301;EUR;1000000

2.Rapport S13FAT:

Voor de rubrieken Z0001, Z0002 en Z0003, bevat elke record 4 velden:

ID-nr. / Rubriek / Munt / Bedrag
Voorbeeld van een aangiftelijn in CSV-formaat:
12;Z0001;EUR;10000

Voor de rubrieken Z0004 en Z0005, bevat elke record 3 velden:

ID-nr. / Rubriek / Personeelseffectief
Voorbeeld van een aangiftelijn in CSV-formaat:
12;Z0004;150

3. Rapport F43FOI en S43FOI:

Rubriek / Land / Munt / Bedrag
Voorbeeld van een aangiftelijn in CSV-formaat:
P2011;FR;EUR;25000

In uw CSV-bestand gebruikt u altijd deze volgorde. U scheidt de gegevens door een kommapunt zonder
toevoeging van spaties en begint elke transactie op een nieuwe lijn.

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

http://www.nbb.be/
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