Deze pagina1 is ook beschikbaar in het FR, EN en DE.

INTRASTAT IN 2019: UPDATE VAN DE AANGIFTE VOOR VERZENDINGEN
In het kader van de Europese hervorming van de Intrastataangifte krijgen de online
aangifteformulieren voor VERZENDINGEN in OneGate 2 nieuwe velden:
•
•

het land van oorsprong van de goederen en
het btw-nummer van de tegenpartij.

Concreet zult u deze gegevens moeten toevoegen vanaf de aangifte voor de transacties van
januari 2019 die u in februari 2019 indient.
Voor uw eventuele aangifte van aankomsten verandert er niets.

Een vlotte update in 3 stappen
1. Breng uw aangifteverantwoordelijke op de hoogte
Als u uw Intrastataangiften in OneGate niet zelf voorbereidt of indient, deelt u deze pagina zo snel
mogelijk met uw IT-dienst, derde aangever of softwareleverancier.

2. Pas de XML- of CSV-bestanden voor de AANGIFTE van VERZENDINGEN
tijdig aan
•

U gebruikt het formaat XML? Download alvast de gewijzigde XML-bestandsbeschrijving
en de bijhorende XSD-bestanden voor de standaardaangifte of uitgebreide aangifte. De
volgende rubrieken zijn gewijzigd of eraan toegevoegd:
o

Gewijzigd: de naam van het rapport en het formulier

Standaardaangifte verzendingen

Uitgebreide aangifte verzendingen
o

•

rapport EX29S wordt INTRASTAT_X_S
formulier EXF29S wordt INTRASTAT_X_SF
rapport EX29E wordt INTRASTAT_X_E
formulier EXF29E wordt INTRASTAT_X_EF

Toegevoegd: de 2 extra gegevens

EXCNTORI

Land van oorsprong

ENKEL voor 29-verzending

PARTNERID

BTW-nr. tegenpartij

ENKEL voor 29-verzending

U gebruikt het formaat CSV? Hieronder vindt u de te gebruiken lay-out vanaf uw eerste
aangifte voor 2019 en een voorbeeld van de nieuwe transactielijnen:
Type Intrastataangifte (29 voor verzending); Partnerland; Transactie; Belgisch Gewest;
Goederencode; Nettomassa (in kg); Aanvullende eenheden; Waarde in euro; Transport
(enkel voor de uitgebreide aangifte); Incoterm (enkel voor de uitgebreide aangifte); Land
van oorsprong (enkel voor verzending); BTW-nr. tegenpartij (enkel voor
verzending)
Voorbeeld:
- standaardaangifte: 29;DE;1;2;94049090;6.35;;650;ZA;DE277593860
-

1

uitgebreide aangifte: 29;DE;2;1;94049090;60;;6500;2;DDP;CA;DE277593860

Gepubliceerd in juni 2018, laatst bewerkt op 18 december 2018.

3. Test of u klaar bent voor januari 2019
U hebt zelf uw bestanden aangepast en wilt ze eventueel testen?
•

Vraag toegang tot de OneGate-testomgeving door een e-mail te sturen naar
Access.OneGate@nbb.be met als onderwerp “Intrastat 2019 testomgeving” gevolgd door
uw btw-nummer. Zo kunt u testen of uw aangepaste XML- of CSV-bestanden werken.

•

U kunt uw testbestanden ook mailen naar SxCollect@nbb.be om ze door ons te laten
controleren.

Veelgestelde vragen
Wat vul ik in als het land van oorsprong niet gekend is of onmogelijk om te bepalen?
Als u het land van oorsprong van de goederen niet kent, mag u de landcode uitzonderlijk
vervangen door “QU”.

Wat betekent het “land van oorsprong” precies?
Dit is het land waar de goederen werden voortgebracht of vervaardigd of waar ze zodanig werden
bewerkt of verwerkt dat een nieuw product met een andere goederencode ontstond. Het land van
oorsprong kan zowel een EU-lidstaat, inclusief België, als een land buiten de EU zijn.

Wat is het verschil tussen de lidstaat van herkomst en het land van oorsprong?
De lidstaat van herkomst (in OneGate: Partnerland) is de EU-lidstaat van waaruit u goederen
ontvangen hebt. Deze informatie moet u enkel verstrekken als u aangifteplichtig bent voor
aankomsten.
Het land van oorsprong kan elk land van de wereld zijn, ook België. Het is het land waar de
goederen werden geproduceerd, gewonnen of substantieel gewijzigd. Deze informatie moet u
enkel verstrekken als u aangifteplichtig bent voor verzendingen.
Stel dat u bijvoorbeeld 1 000 smartphones die in China vervaardigd werden, koopt bij een
leverancier in Duitsland. En 500 van die smartphones naar uw distributiemagazijn in Frankrijk
verzendt. In dat geval is:
•
•
•

China het land van oorsprong.
Duitsland de lidstaat van herkomst (in OneGate, het Partnerland in de aangifte van
aankomsten).
Frankrijk de lidstaat van bestemming (in OneGate, het Partnerland in de aangifte van
verzendingen).

Vul ik het land van oorsprong en btw-nummer van de tegenpartij ook in wanneer ik
een verzending met speciale goederencode aangeef?
Nee, u hoeft het land van oorsprong en btw-nummer van de tegenpartij niet aan te geven voor
transacties met de speciale goederencodes:
•
•
•

99450000 (verzendingen van goederen na herstelling of onderhoud)
99500000 (verzendingen van goederen van geringe aard)
99600000 (creditnota’s)

•

99700000 (debetnota’s).

Wat vul ik bij het btw-nummer van de tegenpartij in wanneer …
•

de tegenpartij een particuliere klant is?
Wanneer u goederen verkoopt en levert aan particulieren in andere EU-lidstaten, vult u bij het
btw-nummer van de tegenpartij de code "QV999999999999" ("QV" gevolgd door twaalf "9")
in.

•

ik een verzending van consignatiegoederen aangeef?
U geeft de verzending van consignatiegoederen altijd onmiddellijk aan. Omdat de uiteindelijke
kopers van de goederen op dat ogenblik meestal nog niet gekend zijn, vult u het btw-nummer
van de consignatiehouder in.

•

ik goederen verzend naar mijn distributiemagazijn in een andere EU-lidstaat
van waaruit ze naar de uiteindelijke kopers binnen dezelfde lidstaat worden
gebracht?
In dit geval vult u bij het btw-nummer van de tegenpartij, het btw-nummer van uw
distributiemagazijn of fiscaal vertegenwoordiger in de andere EU-lidstaat in.

•

ik goederen verzend naar een magazijn in de ene EU-lidstaat en de koper
gevestigd is in een andere EU-lidstaat?
Als de koper een btw-nummer heeft voor zijn magazijn in de andere EU-lidstaat, vult u het
btw-nummer van dat magazijn in. Anders vermeldt u het btw-nummer van de koper.

•

dat btw-nummer niet gekend is?
Normaal staan zowel uw btw-nummer als dat van de tegenpartij op de verkoopsfactuur. Als
het btw-nummer ontbreekt, vult u de code "QV999999999999" ("QV" gevolgd door twaalf "9")
in.

•

het een btw-nummer van een bedrijf buiten de Europese Unie is?
Voor btw-nummers van bedrijven buiten de Europese Unie, bv. in geval van driehoekshandel,
vult u altijd de code "QV999999999999" in.

•

ik bijvoorbeeld goederen verkocht aan een Franse onderneming maar ze direct
bij een klant van mijn klant in Duitsland moest leveren?
In dat geval vult u het Franse btw-nummer van uw Franse klant in. Bij de lidstaat van
bestemming (in OneGate: Partnerland) vult u DE in (landcode voor Duitsland).

Hoe moet het samenvoegen van gelijkaardige transacties gebeuren?
Het samenvoegen moet vanaf 2019 gebeuren voor transacties met de volgende identieke
gegevens:
•
•

De goederencode,
het partnerland (de lidstaat van bestemming/herkomst),

•
•

de transactiecode en
het gewest van oorsprong/bestemming.

Moeten eveneens identiek zijn:
•

Voor verzendingen:
- Het land van oorsprong en
- het btw-nummer van de tegenpartij.

•

Voor uitgebreide aangiften:
- De vervoerswijze en
- de leveringsvoorwaarden.

Bijgevolg moeten voor deze gelijkaardige transacties de volgende gegevens samengeteld
worden:
•
•
•

De waarden in euro,
de nettomassa’s en
de eventuele aanvullende eenheden.

Omdat er 2 bijkomende velden zijn voor de aangiften “verzending”, zullen deze aangiften
doorgaans meer transactielijnen bevatten dan voorheen.

Andere vragen of hulp nodig?
•

Surf naar intrastat.be voor algemene informatie over Intrastat.

•

Voor specifieke vragen over:
- de Intrastataangiften: contacteer ons via SxSelect@nbb.be of +32 2 221 40 99.
- OneGate en de gewijzigde bestandsformaten: contacteer ons via
SxCollect@nbb.be of +32 2 221 44 11.
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