Werkwijze wijzigen voorgaande aangifte.
Vanaf versie 10 van Intervat is het niet meer mogelijk om twee of meerdere
“nieuwe” periodieke BTW-aangiften/aangiften Curator/Bijzondere BTW-aangiften in
te dienen voor dezelfde periode. Wanneer er reeds een succesvolle indiening van
een aangifte voor deze periode geweest is, zal de toepassing een blokkerende fout
geven bij de indiening van de tweede aangifte en vragen om een
verbeterende/correctieve versie in te dienen:

Om een verbeterende aangifte in te dienen, moet u eerst het oorspronkelijk
succesvol ingediende document raadplegen (pdf-ontvangstbevestiging) omdat u het
referentienummer nodig heeft.
De verbetering wordt immers best vanuit het oorspronkelijk ingediende document
uitgevoerd dat opnieuw in de schermen wordt geladen vermits dan enkel de
gegevens moeten worden gewijzigd die effectief verbeterd moeten worden.

1) Consultatie van ingediende formulieren.
De consultatie moet altijd gebeuren aan de hand van het certificaat (e-id of digitaal
certificaat) waarmee de oorspronkelijke indiening werd uitgevoerd.
Schermvoorbeeld knop

Open eerst de module voor de betreffende opzoeking . Hierna volgt een voorbeeld
van PERIODIEKE BTW-AANGIFTEN (de werkwijze is identiek voor elk type
document :

Vul in het openingsscherm de criteria in waarop je de opzoeking wenst te doen:

En klik onderaan rechts het scherm op de knop

.

Vervolgens krijgt je het resultaat van de opzoeking:

De status “SUCCESS” duidt aan dat het formulier succesvol werd ingediend.
De pdf van de ontvangstbevestiging zal twee handtekeningen bevatten onderaan op
de eerste bladzijde, links deze van de indiener en rechts deze van de FOD
Financiën.

Door te klikken op het icoontje
worden geopend en afgedrukt.

, kan de pdf-ontvangstbevestiging opnieuw

Het resultaat van de knop
is een xml-file (technisch bericht) van de
ontvangstmelding (deze functie is bedoeld voor de beroepsgebruiker zoals
boekhouders,belastingconsulenten enz….).

Via het icoontje
kan het betreffende formulier (onder de vorm van een zipfile met specifieke extensie), opnieuw in de schermen van Intervat worden geladen
via de knop <OPENEN>
Opgelet : dit moet in de juiste module conform het ingediende formulier!

2)Verbeteren van het formulier
A) Indienen via de schermen van Intervat
Openingsscherm formulier:
U wenst een document te verbeteren dus vinkt u dat ook aan. Vervolgens vult u de
referentie in van het oorspronkelijk document dat wordt verbeterd:

Deze referentie is terug te vinden in in de PDF-ontvangstbevestiging van het
oorspronkelijk succesvol ingediende Btw-document en meer bepaald in het kader
“Algemene Inlichtingen”.
Voorbeelden :
Periodieke btw-aangifte:

Bijzondere btw-aangifte:

Aangifte curator:

Tot slot, corrigeer de aangifte door de roosters/kaders te verbeteren waar nodig en
conform de juiste fiscale toestand. Nadat alles succesvol werd gevalideerd,
verzendt u het document opnieuw.

*
*

*

B) Indienen via bestand
Opgelet: De werkwijze hierna beschreven is enkel belangrijk voor de ontwikkelaar
van software-/boekhoudpakketten. Deze optie zal dus best in het boekhoudpakket
worden opgenomen.

Zie ook

op de
site: http://financien.belgium.be/nl/E-services/Intervat/xsd-schema_s

Aan elk document dat geldig werd ingediend en waarvoor een ontvangstmelding
werd afgeleverd, geeft de toepassing een unieke code mee, inzonderheid de
“IntervatDeclarationReference” die wordt weergegeven onder de vorm ="99999999999-999999". Het is deze referentie die verplicht moet worden
meegegeven met en in het verbeterende document.

De IntervatDeclarationReference="9-9999999999-999999” per aangifte is zowel
raadpleegbaar in de ontvangstbevestiging/xml-file
als in de pdf-file
–
bladzijde 2 (en volgende in het geval het gaat om een meervoudige aangifte) van
de ontvangstmelding.

XML-file IntervatSuccessReceipt
Periodieke btw-aangifte:

Bijzondere btw-aangifte 629:
……..
</ns2:Representative>
<ns2:DeclarationSuccessReceipt SequenceNumber="1"
IntervatDeclarationReference="1-0000000097-999999" FileAttachmentsNbr="0"
PaymentStructuredCommunication="500000107682">
<ns2:Declarant>
<VATNumber>0000000097</VATNumber>
<Name>………….

Aangifte curator:
…..
</ns2:Representative>
<ns2:DeclarationSuccessReceipt SequenceNumber="1"
IntervatDeclarationReference="1-0000000097-999999" FileAttachmentsNbr="0">
<ns2:Declarant>
<VATNumber>0000000097</VATNumber>

Vervolgens moet in het verbeterende bestand – type xml-file – deze referentie
worden herhaald als element bij de specifieke tag conform zijn formulier en mee te
geven tussen volgende velden in de xml:

Periodieke btw-aangifte:
……..
<ns2:VATDeclaration DeclarantReference="test 123" SequenceNumber="1">
<ns2:ReplacedVATDeclaration>1-0000000097999999</ns2:ReplacedVATDeclaration>

<ns2:Declarant>
<VATNumber>0000000097</VATNumber> enz…..

Bijzondere btw-aangifte 629:
……..

<ns2:VAT629Declaration SequenceNumber="1">
<ns2:ReplacedVAT629Declaration>1-0000000097999999</ns2:ReplacedVAT629Declaration>
<ns2:Declarant>……….

Aangifte curator:

…….
<ns2:VATFADeclaration SequenceNumber="1">
<ns2:ReplacedVATFADeclaration>1-0000000097999999</ns2:ReplacedVATFADeclaration>
<ns2:Declarant>
<VATNumber>0000000097</VATNumber>…….

