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Intrastat : update Intrastat- aangifte voor verzendingen vanaf 2019 

 
RSM informeert u 
 
Vanaf 2019 zullen er een aantal wijzigingen aan de Intrastat-aangifte voor verzendingen 
aangebracht worden. De Intrastat-aangifte voor verzendingen zal 2 bijkomende velden 
bevatten: 
 

- het land van herkomst van de goederen; 
- het btw-identificatienummer van de tegenpartij. 

 
 
Deze wijzigingen zullen geïmplementeerd worden vanaf de Intrastat-aangifte over de maand 
januari 2019 – in te dienen voor 20 februari 2019. 
 
De Intrastat-aangifte voor aankomsten wordt niet gewijzigd. 
 
U kan de update als volgt voorbereiden: 
 

a) indien u de Intrastat-aangiften niet zelf indient via OneGate, raden wij u aan om zo snel 
mogelijk uw IT-departement, accountant of software leverancier te contacteren; 
 

b) pas uw XML of CSV-bestanden met betrekking tot de Intrastat-aangiften voor 
verzendingen zo snel mogelijk aan. Indien u meer informatie hierover wenst, stellen wij 
voor om de handleiding van de National Bank van België te raadplegen : 
https://www.nbb.be/doc/dq/n_pdf_ex/intrastat%202019_onepager_nl.pdf  
 

c) u kan ook nagaan of uw bestanden reeds compliant zijn voor de wijzigingen die 
doorgevoerd zullen worden in 2019 door ofwel uw testbestanden door te sturen naar 
SxCollect@nbb.be of door toegang te vragen aan de testomgeving door een mail te 
sturen naar Access.OneGate@nbb.be met vermelding van het onderwerp ‘Intrastat 
2019 testomgeving’ en uw btw-identificatienummer. 

 
 
Indien u bijkomende informatie wenst in verband met bovenstaande, of BTW assistentie, staat 
het tax team van RSM België te uwer beschikking (intertax@rsmbelgium.be).  
 
 
RSM Intertax 
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