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INTRASTAT
Het stelsel voor de statistieken van handel met EU-landen
Op 1 januari 1993 kwam de Interne Markt tot stand. Hierdoor vervielen de douaneformaliteiten voor de handel met landen binnen de Europese Unie. Ook de mogelijkheid om statistieken
van de handel samen te stellen aan de hand van douaneformulieren verviel. De behoefte aan
informatie over de handel tussen de EU-lidstaten blijft echter bestaan. De handel binnen de
EU heeft immers een groot economisch belang: 54% van de Nederlandse invoer is uit EUlanden afkomstig en 71% van onze uitvoer wordt in EU-landen afgezet.
Om aan de informatiebehoefte over de handel tussen EU-landen te kunnen blijven voldoen, is
door de EU het INTRASTAT-stelsel ingesteld. Dit stelsel berust op rechtstreekse verstrekking
van handelsgegevens door ondernemers aan de statistiekdiensten in de lidstaten. Voor Nederland dient de opgave te geschieden aan het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Voor
het Intrastat-stelsel is het onontbeerlijk dat u tijdig gedetailleerde en betrouwbare gegevens
aan het CBS levert over uw invoer uit EU-lidstaten (ICV of IntraCommunautaire Verwerving) en/of uw uitvoer naar EU-lidstaten (ICL of IntraCommunautaire Levering). In deze
brochure komt aan de orde wat het Intrastat-stelsel voor u, als ondernemer, precies inhoudt.

Het INTRASTAT-stelsel
Op grond van het INTRASTAT-stelsel bestaat er voor natuurlijke of rechtspersonen die bij
goederenverkeer tussen lidstaten betrokken zijn een verplichting (Verordening (EG)
638/2004). Informatie over het grensoverschrijdende goederenverkeer moet door Nederlandse
ondernemingen rechtstreeks aan het CBS worden verstrekt. Op grond van de Wet op het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS-wet) bent u verplicht de gevraagde gegevens tijdig en
volledig te verstrekken. Meer informatie over de CBS-wet en de wijziging van de CBS-wet in
verband met de uitvoering van de nieuwe Intrastatverordening per 1 januari 2005, vindt u op
www.cbs.nl/handhaving.
Het INTRASTAT-stelsel omvat de gehele goederenhandel binnen de EU, met uitzondering
van douanegoederen. Gegevens over de handel met landen buiten de EU worden samengesteld aan de hand van douaneaangiften. Onder bepaalde voorwaarden kunt u echter ook gegevens over deze handel geautomatiseerd aanleveren aan het CBS.
Bij de rechtstreekse aanlevering van handelsgegevens gaat het om administratieve, eventueel
getotaliseerde, opgaven per maand of per jaar.

Als u dat wilt kunt u uw aangifte laten verzorgen door een zogenaamde derde aangever, bijvoorbeeld een expediteur of een administratiekantoor.
Bij de opzet van het INTRASTAT-stelsel is getracht om enerzijds betrouwbare, gedetailleerde
en actuele gegevens te verzamelen en anderzijds de lastendruk voor het bedrijfsleven zoveel
mogelijk te beperken.

Relatie fiscale en statistiekgegevens
Het INTRASTAT-stelsel is gebaseerd op de registers van deelnemers aan het goederenverkeer tussen EU-lidstaten. De fiscale administraties stellen deze registers ter beschikking aan
de statistiekdiensten. Het CBS gebruikt deze registers en ook bepaalde andere gegevens van

ondernemingen uit de fiscale administratie voor de controle op het inzenden en op de kwaliteit van de statistische opgave. Zowel voor fiscale als voor statistische doeleinden wordt gebruik gemaakt van het btw-nummer dat op de factuur moet worden vermeld. In verband met
de regels van statistische geheimhouding gaat de informatiestroom slechts van de fiscale
dienst naar de statistiekdienst en niet omgekeerd. U kunt erop vertrouwen dat het CBS individuele informatie onder geen enkele voorwaarde aan de fiscale dienst doorgeeft.

Statistische drempel
De aangiftedrempel voor handel met lidstaten van de EU is per 1 januari 2020 voor de invoer
(ICV) uit lidstaten van de EU vastgesteld op € 800.000 en voor de uitvoer (ICL) naar lidstaten van de EU op € 1.000.000.
De opgaveplicht voor Intrastat is voor 2020 als volgt geregeld:
 Bedrijven die in 2020 een opgaveplicht hebben, worden hierover door het CBS via brief
geïnformeerd.


Bedrijven die in 2019 voor de invoer (ICV) uit lidstaten van de EU een bedrag van €
800.000 per jaar overschrijden krijgen voor het jaar 2020 de verplichting een statistiekopgave aan het CBS te verstrekken. Bedrijven die in 2019 voor de uitvoer (ICL) naar lidstaten van de EU een bedrag van € 1.000.000 per jaar overschrijden krijgen voor het jaar
2020 de verplichting een statistiekopgave aan het CBS te verstrekken.



De drempel geldt voor de invoer en de uitvoer afzonderlijk: bijv. een bedrijf met een invoer (ICV) op jaarbasis van € 900.000 en een jaarlijkse uitvoer (ICL) van € 800.000 hoeft
aan het CBS uitsluitend gegevens over de invoer te verstrekken.



Jaaraangiften mogen alleen door die bedrijven aangeleverd worden die voor de Intra
Communitaire Verwervingen tussen de € 800.000 en € 5.000.000 verhandeld hebben en
die voor de Intra Communautaire Leveringen tussen de € 1.000.000 en € 5.000.000 verhandeld hebben . Bedrijven die een jaaraangifte mogen doen worden hierover via brief geinformeerd.

INTRASTAT-gegevens
Voor de opgave van gegevens aan de nationale statistiekdiensten (voor Nederland: het CBS)
is een Europese standaard ontwikkeld.
Naast het btw-nummer van de informatieplichtige en van de eventuele derde aangever, verslagperiode enz., moet u in Nederland de volgende kenmerken opgeven:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

De lidstaat van herkomst/bestemming;
De aard van de transactie;
De vervoerwijze;
De 8-cijferige goederencode;
Het statistisch stelsel;
De hoeveelheid goederen (maatstaf of gewicht);
De factuurwaarde van de goederen.

Verderop in deze brochure vindt u een nadere specificatie van de statistische kenmerken.
De statistische informatie wordt verzameld door periodieke aangiften. De aangifte geschiedt
over een kalendermaand. U dient de gegevens iedere maand aan te leveren. Met betrekking tot
de inzendtermijn is bepaald dat de INTRASTAT-opgave uiterlijk op de tiende werkdag na
afloop van een verslagmaand door het CBS ontvangen dient te zijn.
Wijze van aanleveren van de statistische opgaven
De Regeling statistieken goederenverkeer is gewijzigd bij Regeling van de Minister van Economische Zaken van 15 november 2007, WJZ 7134091 en is op grond van artikel II in werking getreden per 1 januari 2008 en gepubliceerd in de Staatscourant. In deze regeling is vastgesteld dat gebruik wordt gemaakt van de volgende gegevensdragers:


computerbestanden waarvan de indeling naar het oordeel van de directeurgeneraal van het
CBS overeenkomt met een door het CBS opgestelde standaardindeling voor elektronische
waarneming van het goederenverkeer tussen de lidstaten van de Europese Unie



computerbestanden die zijn opgesteld met behulp van de online applicatie IDEP.

Elektronisch aanleveren van gegevens
Het CBS wil graag gebruik maken van reeds in uw administratie aanwezige geautomatiseerde
gegevensbestanden. Op deze manier wil het CBS de administratieve lastendruk voor het bedrijfsleven terugdringen.
Elektronisch aanleveren van uw INTRASTAT-aangifte kan op twee manieren:


Via de online applicatie IDEP
U kunt de gegevens via een beveiligde internetverbinding invullen en naar ons opsturen. Ga naar https://ihg.cbs.nl . In de brief die u heeft ontvangen staan het BTWnummer en Wachtwoord voor IDEP vermeld. Bent u de inlogcodes kwijt?
Vraag hier nieuwe codes aan.
Wilt u meer weten over inloggen en wat u de eerste keer moet instellen in IDEP? Of
wilt u gegevens handmatig gaan invoeren of juist gegevens inlezen? Het kan ook zijn
dat u het opgave doen wilt uitbesteden en dat u wilt weten hoe u een derde aangever
moet machtigen of als derde aangever opgave moet doen. Het CBS heeft een aantal instructiefilmpjes laten ontwikkelen waarin deze onderwerpen aan bod komen. Bekijk
hier de filmpjes en de bijbehorende handleidingen.



Via de Record lay-out elektronische aanlevering
Als u vanuit een eigen applicatie de gegevens elektronisch wilt verstrekken aan het
CBS, kunt u dit doen met behulp van de record lay-out elektronische aanlevering.
Deze wijze van aanleveren bevelen wij aan als het een groot aantal records betreft.
Jaaraangifte
Bij een jaaraangifte via “Record lay out electronische aanlevering” dient
in het voorlooprecord het kenmerk verslagperiode gevuld te worden met 201940 en in
het datarecord het kenmerk transactieperiode met 201940.
Raadpleegt u hiervoor de desbetreffende brochure op internet (www.cbs.nl/ihg) of
bel met het CBS Contact Center (045 570 66 27)

Het CBS ondersteunt verschillende technieken waarmee databestanden door een berichtgever
aan het CBS geleverd kunnen worden. Eén van de technieken waarmee databestanden aan het
CBS geleverd kunnen worden is de Https Upload. Https Upload maakt gebruik van de beveiligde internetverbinding HTTPS. HTTPS staat voor Hypertext Transfer Protocol Secure. Met
behulp van deze techniek kunt u databestanden beveiligd via het Internet aan het CBS leveren.
Toelichting op de statistische kenmerken

Goederencode/Statistieknummer
De 8-cijferige goederencode volgens de Gecombineerde Nomenclatuur. Deze code is in alle
EU-lidstaten identiek. De
goederencodes worden beschikbaar gesteld via Internet
(www.cbs.nl/ihg) bij codelijsten.

Lidstaat van herkomst
Het land vanwaar de goederen met bestemming Nederland zijn verzonden. Indien de goederen
vóór invoer/ICV in Nederland via één of meer landen zijn vervoerd en daar voorwerp hebben
uitgemaakt van een oponthoud of rechtshandeling die geen verband houdt met het vervoer,
dan geldt als land van herkomst het laatste land waar dit oponthoud of deze rechtshandeling
heeft plaatsgevonden.
Het land van herkomst wordt geïdentificeerd met de code volgens de Geonomenclatuur van
de EU.

Lidstaat van bestemming
Het land dat op het ogenblik van uitvoer/ICL bekend is als het land waarheen de goederen
uiteindelijk worden verzonden. Indien op het ogenblik van uitvoer bekend is, dat de goederen
vóór aankomst op de uiteindelijke bestemming voorwerp zullen uitmaken van een oponthoud
of rechtshandeling die geen verband houdt met het vervoer, dan geldt als land van bestemming het eerste land waar dit oponthoud of deze rechtshandeling zal plaatsvinden.
Het land van bestemming wordt geïdentificeerd met de code volgens de Geonomenclatuur
van de EU.

Vervoerwijze
De wijze waarop de goederen Nederland zijn binnengekomen of hebben verlaten. Indien de
wijze van vervoer niet bekend is, moet de vermoedelijke wijze van vervoer worden aangegeven.
Onder “zeevaart” wordt tevens verstaan het vervoer met een (vracht)auto die voor een gedeelte van het traject gebruik maakt van een veerverbinding (“roll on/roll off”). Deze wijze van
vervoer wordt dus niet als “wegvervoer” beschouwd.

Statistisch stelsel
Het statistisch stelsel is een nadere verbijzondering van de goederenstroom. De coderingen bij
stelsel stellen het CBS in staat de "normale" in- en uitvoer te onderscheiden van bijzondere
goederenstromen zoals doorvoer en tijdelijke verplaatsing van voorraden.
Transactie
De aard van de overeenkomst, die ten grondslag ligt aan de levering van de goederen (b.v.
koop, verkoop, retourzending, reparatie).

Hoeveelheid (onder te verdelen in bijzondere maatstaf en gewicht)
Raadpleeg hiervoor de tabel goederencodes, de kolom “bijzondere maatstaf”
(www.cbs.nl/gn) bij codelijsten.
Bijzondere maatstaf
Voor een aantal goederen moet u de “bijzondere maatstaf” aangeven (geen gewicht, maar
bv. aantal stuks, paren, liters of m²). De bijzondere maatstaf is bij de desbetreffende goederencode vermeld, in de kolom “bijzondere maatstaf” (achter de goederencode).
Gewicht
Bij goederen waarbij géén maatstaf gevraagd wordt, moet het gewicht worden aangegeven,
afgerond op hele kilo's. Gewichten beneden 1 kilo moeten altijd naar boven worden afgerond. Bij de desbetreffende goederencode staat dan in de kolom “bijzondere maatstaf”
(achter de goederencode) een streepje (-).

Factuurwaarde
De factuurwaarde aangeven in hele euro’s.
De waarde die de verkoper aan de koper in rekening brengt.
Als de factuurwaarde niet in overeenstemming is met de werkelijke waarde van de goederen
gelden afwijkende bepalingen. Dat is onder andere het geval bij gratis zendingen, veredelingsverkeer en tijdelijke in- en uitvoer. Voor dergelijke transacties moet niet het factuurbedrag, doch de werkelijke waarde worden aangegeven. Bij verzending of ontvangst ná loonveredeling is dat de oorspronkelijke waarde verhoogd met de veredelingskosten.

Adressen en telefoonnummers
Bestellingen van handleidingen, etc

045 570 6400

BTW-aangelegenheden: Belastingtelefoon Ondernemingen

0800 0543

CBS, algemeen telefoonnummer
algemeen faxnummer

045 570 6000
045 572 7440

Cijfers uit en informatie over CBS-publicaties (Infoservice, € 0,50 p.m.)

088 5707070

Extrahandel, informatie over rechtstreekse aangiften van uw
handel met landen buiten de EU aan het CBS
Handleidingen, etc
Hulp bij algemene problemen met betrekking tot het
INTRASTAT-stelsel (statistische begrippen, invulling
van aangifte)
telefoonnummer
e-mail

Hulp bij problemen met de online applicatie IDEP
CBS Contact Center
telefoonnummer
faxnummer
e-mail
internet

ICT-aangelegenheden (o.a. controle van buitenlandse
BTW-nummers): Belastingdienst / Central Liaison Office
(voorheen: Centrale Eenheid ICT)

045 570 7920
www.cbs.nl/ihg

045 570 7920
IHINFO@CBS.nl

045 570 6627
045 570 6735
contactcenter@cbs.nl
www.cbs.nl/contactcenter

0800 0543

