Externe statistieken

Betalingsbalans, diensten en
investeringen met het buitenland

Nieuwsbrief
nr. 4
februari 2021

tel. + 32 2 221 40 99 — e-mail sxselect@nbb.be

1. Covid-19
Dank u voor uw bijdrage! Dataverzameling blijft van fundamenteel belang om het verkeer van België met
het buitenland te meten. Het is dankzij uw medewerking dat de Nationale Bank de gevolgen van deze
crisis kan inschatten en zo passende steunmaatregelen voor de bevolking en het bedrijfsleven kan
aanbevelen.

2. S03CCR wordt S01CCR - Handelsvorderingen en -schulden ten opzichte
van het buitenland
Op aanbeveling van Eurostat zal de S03CCR-aangifte geleidelijk aan vereenvoudigd en vervangen
worden door de S01CCR-aangifte, getiteld "Handelsvorderingen en -schulden ten opzichte van het
buitenland".
De overgang van de S03CCR naar de S01CCR-aangifte zal in 2 stappen gebeuren:
1. rechtstreeks, voor de nieuwe aangevers, d.w.z. ondernemingen die in januari 2021 voor de
eerste keer aangifte doen voor gegevens die betrekking hebben op december 2020;
2. vanaf 2022, voor de ondernemingen die al in 2020 aangifte deden, om hen de tijd te geven hun
reporting aan te passen.
Wat zijn de veranderingen?
•

•
•

Vorderingen en schulden zullen moeten worden gerapporteerd naargelang hun
looptijd (langer of korter dan/gelijk aan 1 jaar), en niet langer naargelang het type
onderliggende transactie;
de aangifte zal elk land afzonderlijk moeten vermelden, in plaats van groepen van
landen zoals voorheen het geval was voor bepaalde geografische gebieden;
bedragen in vreemde munten zullen niet langer in EUR moeten worden
omgerekend.

3. Driehoekshandel in goederen (F01MER)
Vanaf 2021 dienen ondernemingen de code A1005 – handelsmarge niet langer in hun aangifte te
vermelden. Deze code is geschrapt.

4.

Aangifte van de BTW-eenheden: driemaandelijks of jaarlijks

Sinds 2020 worden de BTW-eenheden in 2 groepen verdeeld op basis van de omvang van hun omzet.
Het aantal te vermelden gegevens en de frequentie van de aangifte zijn bepaald in functie van de groep
waartoe de btw-eenheid behoort. Gelieve de snelgids te raadplegen voor meer informatie.

Reproductie is toegelaten.
Verantwoordelijke uitgever: Didier Muraille.
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5. Directe en overige investeringen met het buitenland (FDI/FOI):
aanpassingen
5.1

COMMERCIËLE VORDERINGEN EN SCHULDEN

In het kader van het nieuwe ECB Richtsnoer 2018/11511 zijn rubrieken met betrekking tot de commerciële
vorderingen en schulden verschoven van de ene naar de andere aangifte zonder inhoudelijke wijzigingen
(zie onderstaande tabel). Deze aanpassingen zijn van toepassing sinds januari 2021.

Rubrieken
Verschuiving van
de ene naar de
andere aangifte

Inhoud van de
rubrieken

Eerste betrokken
periode

5.2

FDI
(Foreign Direct Investments)

FOI
(Foreign Other Investments)

M4011 en M8511

P1013 en P1513

van S13FDI naar F13FDI
van S33FDI naar F33FDI
van S43FDI naar F43FDI

van S33FOI naar F33FOI
van S43FOI naar F43FOI

uitstaande bedragen van
commerciële vorderingen en
schulden waarvan de tegenpartij een
niet-ingezeten onderneming van de
groep is

uitstaande bedragen van commerciële
vorderingen en schulden waarbij de
tegenpartij een niet-ingezeten nietverbonden onderneming is

januari 2021

januari 2021

FACTORING

Rubrieken met betrekking tot factoring zijn verschoven van de ene naar de andere aangifte zonder
inhoudelijke wijzigingen (zie onderstaande tabel). Deze aanpassingen zijn van toepassing sinds januari
2021.

Rubrieken
Verschuiving van
de ene naar de
andere aangifte

Inhoud van de
rubrieken

Eerste betrokken
periode

FDI
(Foreign Direct Investments)

FOI
(Foreign Other Investments)

M2022, M2122, M6522 en M6622

P1016, P1116, P2016, P2116, P2022,
P2122, P2522 en P2622

van S13FDI naar F13FDI

van S13FOI naar F13FOI

uitstaande bedragen van de
factoringverrichtingen met nietingezeten ondernemingen van de
groep

uitstaande bedragen van de
factoringverrichtingen waarbij de
tegenpartij een niet-ingezetene nietverbonden onderneming is

januari 2021

januari 2021

1 Richtsnoer 2018/1151 van de Europese Centrale Bank van 2 augustus 2018 tot wijziging van Richtsnoer ECB/2011/23
betreffende de statistische rapportagevereisten van de Europese Centrale Bank met betrekking tot externe statistieken
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Voor de ondernemingen die de F*3F*I-aangifte maandelijks indienen heeft de verschuiving
van de hierboven vermelde rubrieken tot gevolg dat deze gegevens nu maandelijks moeten
aangeleverd worden i.p.v. jaarlijks.
Voor de ondernemingen die de F*3F*I-aangifte jaarlijks indienen is er geen verandering.

5.3

INSTELLINGEN VOOR BEDRIJFSPENSIOENVOORZIENING (F53FOI & S53FOI)

In 2021 moeten de gegevens met betrekking tot 2020 nog steeds naar de NBB worden gestuurd. Maar
vanaf 2022 zullen de F53FOI en S53FOI-rapporten worden geschrapt.

6.

Vragen of hulp nodig?
Uw dossierbeheerder staat tot uw beschikking voor eventuele vragen of in geval van
problemen. U vindt zijn/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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