Dit document1 is ook beschikbaar in het FR, EN en DE.
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Context
In het kader van de Europese hervorming van de Intrastat-aangifte zijn de aangifteformulieren voor
VERZENDINGEN gewijzigd. Ze kregen vanaf de aangifte van verzendingen uitgevoerd in 2019 een nieuwe
naam (ze beginnen met INTRASTAT_X in plaats van EX29) en 2 nieuwe velden:
-

land van oorsprong
btw-nummer van de tegenpartij.

XML-bestanden
Zijn de namen van het rapport en formulier in uw XML-bestanden correct gewijzigd?
Wat?

Benaming 2018

Nieuwe benaming

rapport

EX29S

INTRASTAT_X_S

formulier

EXF29S

INTRASTAT_X_SF

rapport

EX29E

INTRASTAT_X_E

formulier

EXF29E

INTRASTAT_X_EF

Standaardaangifte

Uitgebreide aangifte

Zijn de codes voor de 2 nieuwe gegevens toegevoegd?
Bijkomende codes

Betekenis

EXCNTORI

Land van oorsprong

PARTNERID

BTW-nr. tegenpartij

Nuttige documentatie:
-

Beschrijving bij de structuur van het XML-bestand.
Bijhorende XSD-bestanden voor de standaardaangifte of uitgebreide aangifte.

1 Gepubliceerd in juni 2018, laatste versie maart 2019.

CSV-bestanden
Ga naar de tab “Rapporten” in OneGate en klik op het rapport dat voor u klaarstaat:
-

INTRASTAT_X_S voor de standaardaangifte of
INTRASTAT_X_E voor de uitgebreide aangifte

In het aangifteformulier bevat elke transactielijn 2 extra gegevensvelden in vergelijking met het vorige
formulier:
Standaardaangifte:
10 gegevens i.p.v. 8
-

Uitgebreide aangifte:
12 gegevens i.p.v. 10

Type Intrastat-aangifte: voor verzendingen altijd 29
Code van het partnerland
Transactiecode
Code van het gewest in België
Goederencode
Nettomassa (in kg)
Aanvullende eenheden
Waarde in EUR
-

-

Transportcode
Incoterm

Land van oorsprong
BTW-nr tegenpartij

In uw CSV-bestand gebruikt u altijd deze volgorde. U scheidt de gegevens door een kommapunt zonder
spaties en begint elke transactie op een nieuwe lijn.
Concreet voorbeeld van de nieuwe transactielijn in OneGate:
- standaardaangifte: 29;DE;1;2;94049090;6.35;;650;ZA;DE277593860
-

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

Vragen over het “Land van oorsprong”
Beschrijving

Land waar de goederen werden voortgebracht of vervaardigd of
zodanig bewerkt of verwerkt dat een nieuw product met een andere
goederencode ontstond.
Kan zowel een EU-lidstaat, inclusief België, als een land buiten de EU
zijn.
Dit veld is enkel verplicht in de aangifte van verzendingen.

Wat is het verschil met de lidstaat
van herkomst?

De lidstaat van herkomst (in OneGate: Partnerland) is het land van
waaruit u goederen ontvangt en altijd een EU-lidstaat.
Dit veld is enkel verplicht in de aangifte van aankomsten.
Voorbeeld: u koopt 1 000 smartphones die in China vervaardigd werden
bij een leverancier in Duitsland. En verzendt 500 van die smartphones
naar uw distributiemagazijn in Frankrijk. 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).

Wat als …
het land van oorsprong niet
gekend of onmogelijk te
bepalen is?

U mag de landcode voor het land van oorsprong uitzonderlijk vervangen
door de code “QU” voor “niet nader bepaalde landen en gebieden”.

ik één product met
verschillende landen van
oorsprong verhandel?

Stel, u voert champignons uit waarvan meestal 80% afkomstig is uit België
en 20% uit Nederland. Als u de verzending van een lading champignons
naar een EU-lidstaat aangeeft, splitst u die over 2 transactielijnen: voor
80% van deze verkoop vult u bij het "Land van oorsprong" de landcode
BE in en voor 20% van deze verkoop de landcode NL.

Vragen over het “BTW-nr. tegenpartij”
Beschrijving

Btw-nummer van uw klant in de EU-lidstaat van
bestemming naar wie u goederen verzendt, identiek aan
datgene dat u aangeeft in uw VIES-aangifte (VAT Information
Exchange System) voor de BTW-administratie.
Voer altijd het volledige btw-nummer mét landcode in maar
zonder spaties, punten of andere tekens. Twijfels over de
juistheid of volledigheid van een nummer? Bekijk het overzicht
met de structuur van de btw-nummers per EU-lidstaat.
Tip: meestal komen de landcodes van het btw-nummer van uw
klant en het Partnerland overeen, behalve wanneer uw
verzending deel uitmaakt van een driehoekshandelstransactie.

Wat als …
het btw-nummer van de tegenpartij
niet gekend is?

U mag het btw-nummer van de tegenpartij uitzonderlijk door de
code "QV999999999999" ("QV" gevolgd door twaalf "9")
vervangen.

de tegenpartij een particuliere klant
is?

Gebruik de code "QV999999999999" ("QV" gevolgd door twaalf
"9").

het een btw-nummer van een bedrijf
buiten de Europese Unie is?

Gebruik de code "QV999999999999" ("QV" gevolgd door twaalf
"9").

ik een verzending van
consignatiegoederen aangeef?

Als de uiteindelijke kopers van de goederen op dat ogenblik
nog niet gekend zijn, vult u het btw-nummer van de
consignatiehouder in.

ik goederen verzend naar een andere
EU-lidstaat, enkel om ze daar te
laten bewerken?

Voer het btw-nummer in van het bedrijf in de andere EUlidstaat dat uw goederen bewerkt. Ook als de bewerkte
goederen nadien terug naar u of elders verzonden worden.

ik goederen verzend naar mijn
distributiemagazijn in een andere
EU-lidstaat van waaruit ze naar de
uiteindelijke kopers binnen dezelfde
lidstaat worden gebracht?

Voer 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 in een andere EU-lidstaat
gevestigd is?

Als er een btw-nummer is voor dat magazijn, gebruikt u dat
nummer. Anders vermeldt u het btw-nummer van de koper.

ik bijvoorbeeld goederen verkocht aan
een Franse onderneming maar ze
direct bij een klant van mijn klant in
Duitsland moest leveren?

Voer het Franse btw-nummer van uw Franse klant in. Bij de
lidstaat van bestemming (in OneGate: Partnerland) voert u DE
(landcode voor Duitsland) in.

Andere veelgestelde vragen
Wat bij verzendingen met een
speciale goederencode?

U moet het land van oorsprong en btw-nummer van de tegenpartij
niet aangeven 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).

Heeft dit een impact op het
samenvoegen van gelijkaardige
verzendingen?

Ja, het land van oorsprong en btw-nummer van de tegenpartij moeten
ook identiek zijn vooraleer u gelijkaardige transacties kunt
samenvoegen. Daarom zullen uw aangiften van verzendingen doorgaans
meer transactielijnen bevatten dan voorheen.

Contact
Meer info of hulp nodig?
-

Raadpleeg de Intrastat-handleiding.
Voor specifieke vragen over:
o de Intrastat-aangiften: SxSelect@nbb.be of +32 2 221 40 99.
o OneGate en de gewijzigde bestandsformaten: SxCollect@nbb.be of +32 2 221 44 11.

Test uw aangepaste bestanden
-

-

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.
Foutmelding tijdens het proberen? Mail uw testbestanden naar SxCollect@nbb.be om ze door ons te
laten controleren.
Bezorg dit document aan uw IT-dienst, derde aangever of softwareleverancier als u uw aangiften niet zelf
voorbereidt of indient.
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