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Website
Voor elke onderstaande verwijzing naar onze website kan u terecht op: www.intrastat.be
Taalversie
U kunt deze Nieuwsbrief ook raadplegen in het Frans, Duits of Engels via onze website. U moet enkel de juiste
taalcode selecteren. Dit pdf-bestand mag u te allen tijde afdrukken en reproduceren indien nodig.
Verhoging drempel 2015
De drempel voor de aankomsten wordt verhoogd van € 700.000 naar € 1.500.000 voor de aangiften vanaf
1 januari 2015. Dit heeft tot gevolg dat een aantal aangevers zullen worden vrijgesteld voor de aangifteplicht voor de
aankomsten. Wie recht heeft op een vrijstelling wordt hiervan schriftelijk verwittigd. De brief zal u eind februari, begin
maart ontvangen. Voor de verzendingen, waarvan de drempel is vastgesteld op € 1.000.000 is er geen wijziging.
Aangifteplicht 2015
De aangevers waarvoor de aangifteplicht 2015 geen wijzigingen ondergaat t.o.v. de aangifteplicht 2014, zullen geen
bevestigingsbrief ontvangen. Zij blijven aangifteplichtig voor het volledige jaar 2015. De aangevers waarvoor de
aangifteplicht 2015 wijzigt t.o.v. de aangifteplicht 2014 zullen begin maart 2015 een schrijven ontvangen met hun
"aangepaste" aangifteplicht.
Upgrade naar IDEP 2015
Indien u reeds IDEP-gebruiker bent, dan is het heel eenvoudig om te upgraden naar de versie 2015 vanuit uw
huidige IDEP-pakket, versie 2014. Na het opstarten kiest u voor “Systeembeheer” > "Check voor upgrades" en het
programma wordt automatisch bijgewerkt. Indien nodig kunt u IDEP eveneens installeren/upgraden via onze website.
Kies voor Tabblad "Aangiften", scrol naar "IDEP/GN8 Voor Windows" en klik op "Online Installatie". Daarna kan u
een aangifte voor het jaar 2015 inbrengen. Uw aangifte voor december 2014 kan u nog met de versie 2014 maken.
Het IDEP-pakket wordt voor de laatste keer gratis ter beschikking gesteld. Voor verdere informatie hieromtrent
verwijzen wij naar de Nieuwsbrief Nr. 24 of naar de website.
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Afschaffing aangiften op papier
Vanaf 01/01/2015 zullen wij de aangiften op papier niet meer aanvaarden. De aangevers die nog aangeven op papier
worden verzocht gebruik te maken van ons aangifteplatform OneGate. U vindt alle informatie op www.onegate.be.
Werken in OneGate als derde aangever
Aangevers kunnen hun aangiften in OneGate (Intrastat of andere) door een derde laten doen, bijvoorbeeld door
boekhoudkantoren.
In dit geval zijn er twee mogelijkheden:
Ofwel opteert de derde aangever ervoor om over een eigen toegang tot OneGate te beschikken en hieraan de
aangiften van zijn klanten te koppelen. Daartoe volstaat het vooreerst een volmachtformulier in te vullen en te
laten ondertekenen door zijn klant. Dit formulier is beschikbaar in de FAQ op www.onegate.be. Vervolgens stuurt
hij een kopie van dit volmachtformulier, samen met een aanvraag voor een eigen toegang naar het emailadres:
access.onegate@nbb.be
Ofwel kan de aangever ook gewoon zijn persoonlijke toegangscode doorgeven aan een derde aangever. Dit
gebeurt dan volledig op de verantwoordelijkheid van de aangever.
Van Standaard naar Uitgebreide aangifte
Alle aangevers die de drempel van € 25.000.000 op jaarbasis overschrijden, voor de aankomsten en/of voor de
verzendingen, is verplicht om een uitgebreide aangifte in te dienen. De aangifteplicht zal daartoe worden aangepast.
Wie deze drempel niet heeft overschreden zal niet meer vrij kunnen overschakelen naar een uitgebreide aangifte.
Aanvraag goederencodes
De toegekende goederencodes worden bijgehouden in een database die ons toelaat om een reeds eerder
toegekende goederencode gemakkelijk en snel terug te vinden en door te sturen naar de aangever. Omdat dit
systeem is uitgerust met een geautomatiseerd mailingsysteem is het gemakkelijker indien u uw aanvragen in de
toekomst zo veel mogelijk elektronisch zou verzenden. Indien u klikt op deze link of u gaat naar onze website dan
vindt u na het welkomstscherm op onze homepage een link naar dit aanvraagformulier.
Nomenclatuur 2015
Voor het jaar 2015 krijgen we een beperkte jaarlijkse herziening van het Geharmoniseerd Systeem. Het aantal
wijzigingen is beperkt tot 21 nieuwe goederencodes en 14 geschrapte goederencodes. Het totaal aantal
goederencodes voor dit jaar komt op 9.386 goederencodes. De nieuwe goederennaamlijst stellen wij uitsluitend
onder elektronische vorm ter beschikking op onze website.
Conversielijsten Nomenclatuur 2014-2015
De Conversielijsten Nomenclatuur worden via de website ter beschikking gesteld in drie vormen:
1.

Onder de vorm van een ASCII-bestand. Dit formaat kan u gebruiken voor de elektronische update van uw
bestanden.

2.

Onder de vorm van een pdf-bestand met hierbij de omschrijving van de nieuwe goederencode.

3.

Onder de vorm van een gepersonaliseerde conversielijst. Gelieve hiertoe uw gegevens in te brengen op onze
website en kies voor Tabblad "Nomenclatuur", u scrolt naar "Waar vind ik de nieuwe/gewijzigde goederencodes
voor het volgend kalenderjaar ?" en u klikt op "Conversielijsten Nomenclatuur".

Gratis opleidingen Intrastat
Deze opleidingen worden regelmatig georganiseerd zowel in Brussel als in de provincie. Zij zijn bestemd voor
personen die recent verantwoordelijk zijn geworden voor het invullen van de aangiften of indien u meer informatie
wenst over het gebruik van onze Onegate-toepassing.
Onder het Tabblad "Intrastat-Info" rubriek “Opleiding” vindt u de kalender van de opleidingen 2015 en het
elektronisch inschrijvingsformulier.
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