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1. Algemene werking 
 

De intrastatmodule van Wings integreert de ingave van intrastatgegevens in de gewone 
aankoop- en verkoopverrichtingen.  Ook heeft zij het Intrastat OK-label van de Nationale Bank 
van België ontvangen wat concreet betekent dat aan de volgende vereisten voldaan is: 

alle vereiste controles op de gegevens zijn voorzien 

• controle op het dubbel verzenden van een aangifte 

• elektronische aangifte voor verzending per diskette, e-mail of telecommunicatie 
(internet secure link) 

• afdruk conform de aangifte op listing 

 

2. Parameters 
 

Boekhouding 

 

 
 

Aangifteverplichting: 

Wanneer je slechts aangifteplichtig bent voor één stroom (b.v. omdat je de vereiste 
drempelwaarde van intracommunautaire omzet niet bereikt), kan je dat hier aanduiden. 

 

Standaardwaarden: 

Vervoerswijze en transactietype zijn standaardwaarden die worden voorgesteld als je voor het 
eerst intrastatgegevens inbrengt voor een nieuwe klant of leverancier.  De volgende keren 
worden telkens de laatst gebruikte standaardwaarden voorgesteld per klant/leverancier. 

De parameter "Weergave codelijst" geeft de standaardweergave aan voor het opzoeken van de 
intrastatproductcodes: hiërarchisch ('boomstructuur') of in een lijst ('lijstvorm'). 
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Maanden per Intrastataangifte: 

Meestal zal dit overeenkomen met het aantal maanden per BTW-aangifte.  Het is echter 
toegestaan een maandelijkse intrastataangifte in te dienen wanneer je de BTW-aangifte per 
kwartaal aangeeft.  (1 = maandelijks, 3 = driemaandelijks) 

 

Uitsluiten van aangifte: 

Deze parameter wordt pas nuttig wanneer de aankoopopvolging in Wings Logistiek voorzien is.  
Omdat dan de intrastatgegevens voor de aankoopzijde eventueel al ingelezen zijn via de 
logistiek, kan je een bepaald bereik van algemene rekeningen uitsluiten van intrastataangifte 
voor de boekhouding. 

 

Intrastat e-mailadres: 

Dient intrastat@nbb.be te zijn wanneer je de intrastataangifte per e-mail wil doen.  Kan voor 
testdoeleinden naar een intern e-mailadres gezet worden in een testdossier.  Doe dit niet voor 
een officieel dossier omdat het aanmaken van een intrastataangifte geregistreerd wordt zodat 
een tweede verzending als vervangende aangifte wordt gemarkeerd. 

 

 

Logistiek 

 

Ook voor het gebruik van Intrastat binnen het programma van de Logistiek zijn er specifieke 
instellingen voorzien. 

 

 

Divers(1) 

 

 
 

Indien er in de productfiche een intrastatcode wordt ingevuld dan worden deze gegevens naar 
de intrastataangifte aankopen verwerkt bij de periode-afsluiting vertrekkende vanaf de 
ontvangsten in de logistiek. 
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Weergave(1) & (2) 

 

 
 

Zowel voor de verkoop- als de aankoopverrichtingen is deze parameter beschikbaar.  Dit 
betekent dat er dan op de detaillijn van de verrichting (levering/ontvangst) een intrastatcode 
kan meegegeven worden (of overgenomen uit de productfiche). 

 

Detail(1) & (2) 

 

 
 

Mogelijkheid om het intrastatgewicht ook als ‘enterveld’ te markeren. 
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3. Basisbestanden 
 

3.1. Opzoeken Intrastatcodes 
 

 
 

Deze optie kan je bereiken via "Verrichting" - "Intrastat" - "Opzoeken Intrastatcodes (GN8)".  Je 
kan hiërarchisch opzoeken, via de begincode of filteren op een woord uit de 
productomschrijving. 

 

3.2. Landen 
 

 
 

Europese unie:  

Alleen landen van de Europese Unie die verschillend zijn van 'BE' zullen in de intrastataangifte 
opgenomen worden.  (Zie ook:"Basis" - "Hulpbestanden" - "Landen"). 
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3.3. BTW-vakken 
 

 
 

Intrastataangifte:  

Alleen als dit vakje aangekruist is, zullen de bedragen die geboekt werden met een BTW-code 
die van dit BTW-vak gebruikt maakt, opgevraagd worden bij de intrastatgegevens. 
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4. Verrichtingen 
 

4.1. Ingave 
 

Na de opgave van een aankoop- of verkoopfactuur waarbij aan de volgende voorwaarden 
voldaan is, zullen de intrastatgegevens opgevraagd worden: 

• land van klant/leverancier moet behoren tot de EU 

• BTW-code die verwijst naar een BTW-vak met intrastataangifte 

• statistiekplichtig voor stroom Aankomst/Verzending volgens bedragen 

• geen rekeningen gebruikt die binnen het uitsluitingsbereik (Zie ook: "Beheer" - 
"Instellingen") liggen 

 

 

 

Hoofding: 

De periode is niet wijzigbaar vermits deze dezelfde moet zijn als deze van de verrichting.  Het 
land mag slechts zeer uitzonderlijk afwijken van het land van de klant/leverancier (Zie ook: 
intrastathandleiding). 

 

Lijst codes: 

• Compleet: complete lijst van alle mogelijke codes 

• Reeds gebruikt: lijst van codes die ooit zijn gebruikt 

• Klant/Leverancier: lijst van codes die ooit zijn gebruikt voor deze klant/leverancier 
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GN8-code: 

Intrastatproductcode. 

 

Toev.: 

Indien aangekruist wordt de GN8-code toegevoegd aan de lijst van reeds gebruikte 
intrastatcodes. 

 

Massa, Bedrag: 

Je kan de massa (in kg) en het bedrag met cijfers na de komma ingeven.  De totalen 
worden afgerond bij de aangifte. 

 

4.2. Wijzigen 
 

Je kan zoals gewoonlijk een verrichting wijzigen vanuit het specifieke verrichtingsscherm.  
Wanneer je extra intrastatgegevens wil ingeven die niet onmiddellijk aan een verrichting zijn 
gekoppeld, kan dit via Verrichting | Intrastat | Extra Intrastatgegevens. 
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5. Raadplegen 
 

Deze optie kan je bereiken via Raadplegen | Intrastataangifte.  

 

 
 

De vakken waarin foute waarden staan, staan in het rood gemarkeerd. 

Als je dan dubbelklikt op de regel in kwestie, krijg je het volgende scherm te zien: een  detail 
van de intrastataangifte. 

 

 
 

Hier worden alle leveringen getoond die gebruikt zijn om de resultaten van die lijn in de 
intrastataangifte te bekomen.  

Als je dan nogmaals dubbelklikt op een bepaalde levering, krijg je de levering in detail te zien. 
(zie volgend scherm) 
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Om wijzigingen aan te brengen bij de intrastatgegevens, druk je op . 

 

 
 

Nadat je de gegevens hebt aangepast, sla je deze op via F12 of via . 

Daarna ga je telkens naar het vorige scherm via . 

Als de aangifte nu correct is zal de markering van het veld weg zijn. 
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6. Afdrukken 
 

De officiële afdruk (en afdrukvoorbeeld op het scherm) kan gebruikt worden voor interne 
controle van de intrastataangifte.  Deze afdruk mag uitsluitend ingediend worden wanneer 
technische problemen de elektronische intrastataangifte via diskette, e-mail of internet zou 
onmogelijk maken en dit na overleg met het Instituut voor de Nationale Rekeningen (INR) 
(afdeling van de Nationale Bank van België). 

 

Bij het aanmaken van bestanden voor verzending via diskette, e-mail of internet, wordt er 
steeds een afzonderlijk bestand aangemaakt per statistische stroom (aankomst of verzending). 

 

Als er reeds een bestand werd aangemaakt voor die periode, wordt de volgende vraag gesteld: 

 

 
 

Wanneer het bestand reeds verzonden werd naar de Nationale Bank, wordt het nieuwe 
bestand als vervangende aangifte gemarkeerd. 
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