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1. Wijziging van de aangifte voor verzendingen in 2019
In het kader van de Europese hervorming van de Intrastat-aangifte, veranderen de formulieren voor de
VERZENDINGEN vanaf de aangifte in februari 2019 over de transacties van januari 2019.
o Het volgende wordt gewijzigd: de naam van het rapport en van het formulier
Rapport

Formulier

Standaardaangifte

EX29S wordt INTRASTAT_X_S

EXF29S wordt INTRASTAT_X_SF

Uitgebreide aangifte

EX29E wordt INTRASTAT_X_E

EXF29E wordt INTRASTAT_X_EF

o

Het volgende wordt toegevoegd: 2 extra gegevens

EXCNTORI

Land van oorsprong

PARTNERID

BTW-nummer van de tegenpartij

Gedetailleerde informatie is beschikbaar op Intrastat in 2019: update van de aangifte voor verzendingen.
Veel voorkomende fouten in tests door de aangevers:
-

In de XML-bestanden worden nog de oude rapport- en formuliernamen gebruikt.
Het formaat van het nieuwe veld “BTW-nr. tegenpartij” moet met een ISO-alpha2landcode beginnen en mag geen spaties, punten, kommapunten, enz. bevatten.

2.
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.
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3. Brexit
De uittreding van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie zal gevolgen hebben voor het
goederenverkeer.
Er zijn twee mogelijke scenario’s waarover beslist moet worden. Het eerste scenario heeft als voordeel
dat het weinig verandert ten opzichte van de huidige werking.
SCENARIO 1:
Bekrachtiging van een akkoord
vóór 30 maart 2019

SCENARIO 2:
GEEN akkoord vóór
30 maart 2019

Intracommunautaire wetgeving
tijdens de overgangsperiode

Extracommunautaire wetgeving

Douanetarieven

Nee

JA

Douanedocumenten
(PLDA)

Nee

JA

Groot-Brittannië wordt nog altijd
als een EU-lidstaat beschouwd.
→ INTRASTAT en de landcode
GB blijven van toepassing!

Groot-Brittannië wordt niet meer
als een EU-lidstaat maar als een
derde land beschouwd.
→ Douanedocumenten

De wetgeving die wordt
toegepast

Statistische gevolgen

4. Goederencodes
De juiste code opgeven
De nomenclatuurcodes zijn op Europees niveau vastgelegd door de personen die verantwoordelijk zijn
voor de fiscaliteit en de douane-unie. De bevoegde dienst in België is de Federale Overheidsdienst
(FOD) Financiën, Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen. Iedereen kan de
nomenclatuurcodes online raadplegen via TARWEB op
https://financien.belgium.be/nl/douane_accijnzen/e-services.
De personen en instanties die u kunnen helpen met de correcte toewijzing van de codes voor de
Intrastat-aangiften zijn:
- De FOD Financiën - Douane en Accijnzen, die de nomenclatuur op Belgisch niveau beheert.
- De producent en de verkoper van het product, die er de kenmerken van kennen en die
doorgaans ook de Intrastat-aangiften in hun land moeten doen.
Best is om eerst bij hen informatie in te winnen en pas daarna, indien nodig, bij de dienst Externe
Statistieken. Ons advies is immers indicatief.
De eerste code van de nomenclatuur (01012100-fokpaarden van zuiver ras) wordt vaak
verkeerd gebruikt.
Kunt u nagaan of dat voor u het geval is?
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4.2 Jaarlijkse herziening van de nomenclatuur
De herziening van het Geharmoniseerd Systeem (GS) voor het jaar 2019 is beperkt tot 14 codes van de
bijna 10 000 producten die de nomenclatuur telt.
De conversielijst 2018-2019 van de nomenclatuur staat in twee formaten op onze website:
1. Een ASCII-bestand dat u kunt gebruiken om uw elektronische bestanden bij te werken.
2. Een pdf-bestand dat ook de omschrijving van de gewijzigde goederencodes bevat.

5. Aangifteplichtig in 2019?
Als u aangifteplichtig was in 2018, blijft u dat in principe ook in 2019. Wijzigt er toch iets? Dan brengen we
u daarvan op de hoogte in de loop van maart 2019.
De drempelbedragen die bepalen welke ondernemingen de Intrastat-aangifte moeten indienen, blijven
voorlopig ongewijzigd ten opzichte van 2018:
Soort aangifte

Aankomsten (invoer)

Verzendingen (uitvoer)

Standaard

gelijk aan of meer dan
€ 1,5 miljoen per jaar

gelijk aan of meer dan
€ 1 miljoen per jaar

Uitgebreid

gelijk aan of meer dan
€ 25 miljoen per jaar

6. 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

7. Aandachtspunten uit de vorige nieuwsbrieven
De volgende punten blijven in 2019 van toepassing:
- Afgesloten aangiften = verzonden aangiften
- Gewest van bestemming of van oorsprong
- Gratis opleidingen
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