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1.
De OneGate-applicatie om aangiften te versturen, werd eind december 2018 aangepast.
! Ze is toegankelijk via Chrome, Edge en Firefox. Internet Explorer wordt afgeraden.
Meer info hierover vindt u op de OneGate-site en in de documenten:
- Overgangsfase van de huidige naar de nieuwe OneGate en
- Gebruikershandleiding voor de aangever.
Ondervindt u technische problemen in OneGate? Raadpleeg dan eerst dit document met de meest
voorkomende gevallen en hoe u ze kunt verhelpen.
Voor andere technische problemen stuurt u een e-mail naar servicedesk@nbb.be met vermelding van
belangrijke details zoals een screenshot van de foutmelding of van het scherm in kwestie.

2. Statistische aangiften en neerlegging van de jaarrekeningen
Respecteer de deadlines!
De statistische deadlines zijn niet dezelfde als die van de jaarrekeningen.

Wettelijke basis

Vertrouwelijkheid

Statistische aangiften van de
Betalingsbalans

Jaarrekeningen

Wet van 28 februari 2002 ter regeling
van het opstellen van de
betalingsbalans

Wetboek van vennootschappen

Ja

Nee

Enkel bevoegde personen krijgen in het
kader van statistieken of studies
toegang tot individuele gegevens.

Publieke toegang tot individuele
gegevens.

Individuele gegevens worden nooit
publiek openbaar gemaakt!

Reproductie is toegelaten.
Verantwoordelijke uitgever: Rudi Acx.
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Statistische aangiften van de
Betalingsbalans
Ten laatste de 20e van de maand die
volgt op de verslagperiode.

Jaarrekeningen

Ten laatste:
•

30 dagen na goedkeuring door
de Algemene Vergadering en

•

7 maanden na afloop van het
boekjaar.

Een voorbeeld per aangiftefrequentie:
•
•
Deadlines

•

Maandelijks: deadline voor de
aangifte over januari is 20 februari.
Per kwartaal: deadline voor de
aangifte over het eerste kwartaal is
20 april.
Jaarlijks: deadline is 20 januari.

Uitzondering: voor de aangiften over
investeringen met het buitenland met
betrekking tot de resultaten en
uitstaande bedragen is de deadline 31
mei in het jaar dat volgt op de
verslagperiode. Zie codes (R*3FDI) en
(S*3FDI, S*3FAT en S*3FOI) in de tabel
hieronder.

2.1

Aangiften die nodig zijn om de betalingsbalans op te maken – relaties met het
buitenland:

2.1.1

INVESTERINGEN MET HET BUITENLAND

Code

Benaming

GRPFDI

Structuur van de groep

F13FDI / F33FDI / F43FDI

Directe investeringsstromen

S13FDI / S23FDI / S33FDI / S43FDI

Uitstaande bedragen van de directe investeringen

R13FDI / R23FDI/ R33FDI / R43FDI

Resultaten van de directe investeringen en uitstaande
bedragen van het eigen vermogen van niet-ingezeten
ondernemingen die indirect worden aangehouden

S13FAT / S23FAT / S33FAT / S43FAT

Foreign Affiliates Trade Statistics (FATS-gegevens)

F13FOI / F33FOI / F43FOI / F53FOI

Overige investeringsstromen

S13FOI / S33FOI / S43FOI / S53FOI /
S63FOI

Uitstaande bedragen van de overige investeringen

2.1.2

DIENSTEN MET HET BUITENLAND

Code

Benaming

F01DGS & F02CMS

Diensten en overdrachten

F02TRA

Touroperators

F02BRO

Verzekeringstussenpersonen
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Code

Benaming

F02CCI

Betaalkaarten

F01MER

Driehoekshandel

F01ENE

Energie

S03CCR

Vorderingen en schulden ingevolge goederentransacties

F02INS

Verzekerings- en herverzekeringsondernemingen

F02OFI

Instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening

F01PKI

Kredietinstellingen

L01PKI

Lijst van de ingezeten klanten en het aantal verrichtingen

F01MTR

Geldtransfers met het buitenland

3. Dossierbeheerder
Elke onderneming met aangifteplicht voor onze statistieken krijgt een dossierbeheerder toegewezen. Bij
deze persoon kunt u steeds terecht met vragen of in geval van problemen.
U vindt zijn of haar contactgegevens terug:
- in OneGate via de tab “Rapporten” en
- in de meeste brieven die u van ons ontvangt.
U kunt ons ook e-mailen met specifieke vragen over:
uw aangifteplicht: sxselect@nbb.be
OneGate:
o uw toegang: access.onegate@nbb.be
o uw aangiften: sxcollect@nbb.be
o technische problemen: servicedesk@nbb.be
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