MDR-DAC6 BE SCHEMA: BIJLAGE - VALIDATIEREGELS
Versie van 14.06.2021, van toepassing op MDR-DAC6 BE XML Schema versie 2.0 – Nieuwe elementen zijn aangeduid in rood

XML
Schema

Element /
Attribuut

Omvang

Header
TransmittingC 2 tekens
ountry
ReceivingCoun 2 tekens
try
MessageRefID 1 tot 200
tekens

Invoertype

Vereiste

Toepasselijke Belgische validatieregels

Xstring

Verplicht

iso:CountryCode_
Type
iso:CountryCode_
Type
dac6:StringMin1M
ax200_Type

Verplicht

BE

Verplicht

BE

Verplicht

De MessageRefID structureren in de volgende
format:
BE0000000000-UID
• BE = FIX
• 0000000000(0) = TIN van de melder (Wanneer het
TIN een Belgisch ondernemingsnummer is, bestaat t
uit 10 cijfers, inclusief de voorloopnul, zonder
interpunctie of voorvoegsel. Wanneer het TIN een
Belgisch rijksregisternummer is, bevat het alle 11
cijfers, zonder interpunctie.)
• UID = Unieke identificator (minimaal 20 tekens)
Dit data-element moet uniek zijn.

Foutmelding in
het foutenrapport

Xpath

Wrong_Version

DAC6_Arrangement_Plus/@version

TransCtry_Not_B
E
ReceivCtry_Not_B
E
MessageRefID_No
t_Conform

DAC6_Arrangement_Plus/Header/dac6:TransmittingCoun
try
DAC6_Arrangement_Plus/Header/dac6:ReceivingCountrie
s
DAC6_Arrangement_Plus/DAC6Disclosures/Disclosing/da
c6:ID/dac6:Individual/dac6:TIN
DAC6_Arrangement_Plus/DAC6Disclosures/Disclosing/da
c6:ID/dac6:Organisation/dac6:TIN

VersionTi
mestamp

VersionTimest
amp

LegalBase LegalBaseRepo
Reporting rtingObligation
Obligation

xsd:dateTime

xsd:string

Optioneel

Verplicht

De verplichte tijdnotatie is YYYY-MMDDThh:mm:ss.SSS.
Waarbij:
• YYYY = jaar;
• MM = maand;
• DD = dag;
• T is een vast scheidingsteken;
• hh = uren;
• mm = minuten;
• ss = seconden;
• SSS = milliseconden.
Nuttig om te vermelden:
• De standaardtijdzone is 'CET' (Centraal Europese
tijd);
• Het is niet mogelijk om een andere tijdzone aan te
bieden.
Zorg ervoor dat de VersionTimestamp die gebruikt
wordt, recenter is dan die van de laatste ingediende
versie van de melding of constructie.
Voor het element LegalBaseReportingObligation, zijn
de volgende waarden toegestaan:
- DAC6LB1
- DAC6LB2
- DAC6LB3
- DAC6LB4
- DAC6LB5
- DAC6LB6

MoreRecentUpdat
e_Already_Receiv
ed

DAC6_Arrangement_Plus/ArrangementID
DAC6_Arrangement_Plus/DAC6Disclosures/DisclosureIm
portInstruction

DAC6LB_Not_Allo
wed

DAC6_Arrangement_Plus/LegalBaseReportingObligation

Arrangem
entID

ArrangementI
D

17 tekens

xsd:string

Optioneel
(Verplicht)

ArrangementI
D

17
karakters

xsd:string

Optioneel
(verplicht)

ArrangementI
D

17
karakters

xsd:string

Optioneel
(verplicht)

DAC6Discl DAC6Disclosur
e
osure

Verplicht

De A-ID is een code van 17 tekens met de volgende
structuur:
CCAYYYYMMDDXXXXXX, waarbij:
• CC de ISO-landcode bevat van de lidstaat waar de
intermediair of relevante belastingplichtige de eerste
melding van de constructie heeft ingediend.
Mogelijke waarden zijn:
o AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR,
HR, HU, IE, IT, LT, LU, LV, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SI,
SK.
• A bevat de letter 'A' (Arrangement, d.w.z.
constructie);
• YYYYMMDD bevat de uitgiftedatum van de
Arrangement-ID;
• XXXXXX kan elke combinatie van hoofdletters (A-Z)
en cijfers (0-9) zijn.
Dit element wordt niet meegedeeld als het om de
eerste melding van een constructie gaat. Bij een
eerste melding van een constructie zal de Belgische
belastingadministratie, de FOD Financiën, u een
Arrangement-ID geven, die moet worden
doorgegeven aan alle andere intermediairs of
relevante belastingplichtigen die voor die constructie
een meldingsplicht hebben in een EU-lidstaat. De
toegekende Arrangement-ID moet worden gebruikt
in alle volgende meldingen van de constructie in elke
andere EU-lidstaat. In alle andere gevallen moet dit
veld worden ingevuld, waarbij hogervermelde
structuur moet worden gevolgd.
Wanneer de in het xml-bestand vermelde
Arrangement-ID toegekend werd door de FOD
Financiën, moet die gekend zijn in de databank van
de FOD Financiën
Wanneer de melding niet de eerste mededeling van
een constructie is, moet de Arrangement-ID
aanwezig zijn in het xml-bestand
Er kan per xml-bestand maar één DAC6Disclosure
aanwezig zijn

ArrangementID_N
ot_Valid
ArrangementID_N
ot_Present
ArrangementID_N
ot_Known

DAC6_Arrangement_Plus/ArrangementID

ArrangementID_N
ot_Known

DAC6_Arrangement_Plus/ArrangementID

ArrangementID_N
ot_Present

DAC6_Arrangement_Plus/ArrangementID

Only_One_Disclos DAC6_Arrangement_Plus/DAC6Disclosures
ure_Allowed

DisclosureID

17
karakters

xsd:string

Optioneel
(verplicht)

De Disclosure-ID is een code van 17 tekens met de
DisclosureID_Not
volgende structuur:
_Valid
CCDYYYYMMDDXXXXXX, waarbij
• CC de ISO-landcode bevat van de lidstaat waar de
intermediair of relevante belastingplichtige de
melding heeft ingediend. De enige toegestane
waarde is:
o BE
• D bevat de letter 'D' (Disclosure, d.w.z. melding);
• YYYYMMDD bevat de uitgiftedatum van de
Disclosure-ID;
• XXXXXX kan elke combinatie van hoofdletters (A-Z)
en cijfers (0-9) zijn.
Dit element wordt niet meegedeeld als het om de
eerste mededeling van een melding gaat. In alle
andere gevallen moet dit veld worden ingevuld,
waarbij hogervermelde structuur moet worden
gevolgd.
Bij een eerste mededeling van een melding zal de
Belgische belastingadministratie, de FOD Financiën,
u een Disclosure-ID geven. De toegekende
Disclosure-ID moet worden gebruikt in alle volgende
bijwerkingen, correcties of verwijdering van die
melding.

DAC6_Arrangement_Plus/DisclosureID

DisclosureID

17
karakters

xsd:string

Optioneel
(verplicht)

Dit element wordt niet meegedeeld als het om de
eerste mededeling van een melding gaat. In alle
andere gevallen moet dit veld worden ingevuld,
waarbij hogervermelde structuur moet worden
gevolgd. Het moet gekend zijn in de databank van de
FOD Financiën.

DisclosureID_Not
_Known

DAC6_Arrangement_Plus/DisclosureID

DisclosureImp
ortInstruction

dac6:DisclosureVe
rsion_EnumType

Verplicht

Moet een van de volgende zijn:
DAC6INI - Nieuwe data
DAC6UPD - Gecorrigeerde/Bijgewerkte data
DAC6DEL - Verwijderingsdata

Wrong_Disclosure
_Version

DAC6_Arrangement_Plus/DAC6Disclosures/
DisclosureImportInstruction

DisclosureImp
ortInstruction

dac6:DisclosureVe
rsion_EnumType

Verplicht

De waarde 'DAC6INI' is niet toegestaan als het xmlbestand een Disclosure-ID bevat.

DAC6Initial_Not_
Allowed

DAC6_Arrangement_Plus/DAC6Disclosures/DisclosureIm
portInstruction

Verplicht

Een correctie is niet meer toegestaan als een
melding werd verwijderd.

CorrNotPermitted
AfterDelete

DAC6_Arrangement_Plus/DAC6Disclosures/DisclosureIm
portInstruction

Iso:LanguageCode
_Type

Optioneel

Het element "Language" in het blok
"DAC6Disclosure" is verplicht voor de meldingen in
België. Dit element moet de voornaamste taal van
de melding vermelden.

Language_Mandat DAC6_Arrangement_Plus/DAC6Disclosures/Language
ory

xsd:Boolean

Verplicht

Als de DisclosureImportInstruction de waarde
DAC6UPD bevat, dan moet het element
InitialDisclosureMA de waarde "false" bevatten.

DisclosureImp
ortInstruction

Language

InitialDisclosur
eMA

2 Char

DAC6UPD_InitialD
MA_Incoherent

DAC6_Arrangement_Plus/DAC6Disclosures/DisclosureIm
portInstruction
DAC6_Arrangement_Plus/DAC6Disclosures/InitialDisclos
ureMA

MarketableArr
angement

xsd:Boolean

Verplicht

Als het element InitialDisclosureMA ingesteld is op
"true", dan moet het element
MarketableArrangement eveneens de waarde "true"
bevatten.

MarketableArrang
ement_Initial_Inc
oherence

dac6:DAC6_Arrangement_Plus/dac6:DAC6Disclosures/da
c6:InitialDisclosureMA
DAC6_Arrangement_Plus/DAC6Disclosures/MarketableAr
rangement

DisclosingID

dac6:PersonOrOrg
anisation_Type

Verplicht

De persoon die onder Disclosing-ID is vermeld, moet
ook als relevante belastingplichtige of intermediair
verschijnen.

Disclosing_Person
_Not_Present
Liability_Not_Con
form_DisclosingID
DisclosingID_Not_
Present
No_Taxpayer_Fou
nd

DAC6_Arrangement_Plus/DAC6/Disclosures/DisclosingID

RelevantTaxP
ayer

dac6:TaxPayer_Ty
pe

Optioneel
(verplicht)

Dit element is in alle gevallen verplicht, tenzij de
melding de eerste melding van een marktklare
constructie is. In dat geval is het element optioneel.

TaxpayerImple
mentingDate

xsd:dateTime

Optioneel
(verplicht)

Dit element mag alleen aanwezig zijn als de melding
verwijst naar een marktklare constructie en er een
relevante belastingplichtige wordt genoemd. In alle
andere gevallen is het invullen van dit element niet
toegestaan.

DAC6_Arrangement_Plus/DAC6Disclosures/DisclosingID
DAC6_Arrangement_Plus/DAC6Disclosures/DisclosingID
DAC6_Arrangement_Plus/DAC6Disclosures/RelevantTaxP
ayer

TaxpayerImpleme DAC6_Arrangement_Plus/DAC6Disclosures/TaxpayerImpl
ntingDate_Not_all ementingDate
owed
ImplementingDate
_Not_Present

Wanneer het attribuut "unknown" ingesteld werd op
"true", wordt de TaxpayerImplementingDate
beschouwd als aangeleverd.

ArrangementC
hart - ID

dac6:PersonOrOrg
anisation_Type

Verplicht

De ID die vermeld is in het element
ArrangementChart moet verwijzen naar de ID van
een relevante belastingplichtige. Die ID kan maar
eenmaal worden gebruikt in dit element.

ID_Intermediary_ DAC6_Arrangement_Plus/DAC6Disclosures/Arrangement
Not_Allowed
Chart - ID
ArrangementChart
_ID_Not_Confor
m

NationalExem
ption

dac6:NationalExe
mption_Type

DisclosureInfo
rmation

Optioneel

Als het element ''NationalExemption'' de waarde
''false'' bevat, mag er geen land vermeld worden in
het element ''CountryExemptions''.
Als het element ''NationalExemption'' de waarde
''true'' bevat, moet er minstens één EU-Lidstaat
vermeld worden in het element
''CountryExemptions''.

National_Exempti
on_Incoherent

Optioneel

Het element DisclosureInformation is verplicht,
tenzij het om een melding over de bijwerking van
een marktklare constructie gaat.

DisclosureInforma DAC6_Arrangement_Plus/DAC6Disclosures/DisclosureInf
tion_Not_Present ormation
DisclosureInforma
ntion_Not_Allowe
d

ConcernedMS

iso:MSCountryCod
e_Type

Verplicht,
Uniek

MainBenefitTe
st

xsd:boolean

Verplicht

DAC6D1OtherI
nfo

Deze Belgische validatieregel is achterhaald,
aangezien het element DisclosureInformation
verplicht werd in het MDR-DAC6 BE XML Schema
versie 2.0
De ResCountryCodes van alle relevante
ConcernedMS_Mi
belastingplichtigen moeten in de lijst van
ssing
ConcernedMS staan als het om een EU-lidstaat gaat.

Als een van de volgende waarden DAC6A1 –
DAC6A2a – DAC6A2b – DAC6A3 – DAC6B1 –
DAC6B2 – DAC6B3 – DAC6C1bi – DAC6C1c –
DAC6C1d is aangeduid voor het element Hallmarks,
dan moet MainBenefitTest1 op True staan.
Als de waarde 'DAC6D1Other' geselecteerd is voor
het element Hallmarks, dan moet het element
Dac6OtherInfo ingevuld worden. Voor alle andere
Hallmarks is het niet toegestaan dit element in te
vullen.

DAC6_Arrangement_Plus/DAC6Disclosures/Intermediarie
s/Dac6RIntermediary/NationalExemptions

DAC6_Arrangement_Plus/DAC6Disclosures/ConcernedM
S

Selected_MainBe
nefitTest_Not_Pe
rmitted

DAC6_Arrangement_Plus/DAC6Disclosures/MainBenefitT
est

OtherInfo_Not_Pr
esent
OtherInfo_Not_all
owed

DAC6_Arrangement_Plus/DAC6Disclosures/DAC6D1OterI
nfo

MDRDisclosur
eInformation

Optioneel

Als voor het element Hallmarks een van de volgende
waarden aanwezig is, dan moet het element
CRSAvoidance ingevuld worden:
DAC6D1a
DAC6D1b
DAC6D1c
DAC6D1d
DAC6D1e
DAC6D1f
DAC6D1Other
Als voor het element Hallmarks de volgende waarde
geselecteerd is, dan moet het element OOS ingevuld
worden:
DAC6D2
De elementen CRSAvoidance en OOS mogen enkel
ingevuld worden in overeenstemming met de
hogervermelde Hallmarks.

MDR_Disclosure_
Not_Present
MDR_Disclosure_
Mandatory_Hallm
arks

DAC6_Arrangement_Plus/DAC6Disclosures/MDRDisclosu
reInformation

TIN

1 tot 200
tekens

dac6:TIN_Type

Optioneel

Verplicht in alle gevallen. Het element 'TIN' moet
worden
verstrekt voor het element:
- Disclosing Individual
- Disclosing Organisation
- RelevantTaxpayer Individual
- RelevantTaxpayer Organisation
- AssociatedEnterprise Individual
- AssociatedEnterprise Organisation
- Intermediary Individual
- Intermediary Organisation
- AffectedPerson Individual
- AffectedPerson Organisation
Wanneer het attribuut "unknown" ingesteld werd op
"true", wordt het TIN beschouwd als aangeleverd.

TIN_Mandatory

Disclosing Individual
dac6:Disclosing/dac6:ID/dac6:Individual/dac6:TIN
Disclosing Organisation
dac6:Disclosing/dac6:ID/dac6:Organisation/dac6:TIN
RelevantTaxpayer Individual
dac6:RelevantTaxPayers/dac6:RelevantTaxpayer/dac6:ID/
dac6:Individual/dac6:TIN
RelevantTaxpayer Organisation
dac6:RelevantTaxPayers/dac6:RelevantTaxpayer/dac6:ID/
dac6:Organisation/dac6:TIN
AssociatedEnterprise Individual
dac6:RelevantTaxPayers/dac6:RelevantTaxpayer/dac6:Ass
ociatedEnterprises/dac6:AssociatedEnterprise/dac6:Assoc
iatedEnterpriseID/dac6:Individual/dac6:TIN
AssociatedEnterprise Organisation
dac6:RelevantTaxPayers/dac6:RelevantTaxpayer/dac6:Ass
ociatedEnterprises/dac6:AssociatedEnterprise/dac6:Assoc
iatedEnterpriseID/dac6:Organisation/dac6:TIN
Intermediary Individual
dac6:RelevantTaxPayers/dac6:RelevantTaxpayer/dac6:Ass
ociatedEnterprises/dac6:AssociatedEnterprise/dac6:Assoc
iatedEnterpriseID/dac6:Organisation/dac6:TIN
Intermediary Organisation
dac6:Intermediaries/dac6:Intermediary/dac6:ID/dac6:Orga
nisation/dac6:TIN
AffectedPerson Individual
dac6:AffectedPersons/dac6:AffectedPerson/dac6:Affected
PersonID/dac6:Individual/dac6:TIN
AffectedPerson Organisation
dac6:AffectedPersons/dac6:AffectedPerson/dac6:Affected
PersonID/dac6:Organisation/dac6:TIN

IssuedBy

2 tekens

iso:CountryCode_
Type

Optioneel

De waarde voor het attribuut 'issued by' is verplicht
als de TIN is ingevuld.
Wanneer het attribuut "unknown" ingesteld werd op
"true", dan is het attribuut "issuedBy" niet verplicht.

BirthDate

xsd: date

Verplicht

Verplichte structuur van de geboortedatum: YYYYMM-DD
(geldige waarden: niet voor 1900 en niet na het
lopende jaar).
Wanneer het attribuut "unknown" ingesteld werd op
"true", wordt de BirthDate beschouwd als
aangeleverd.

No_IssuedBy_TIN

Disclosing Individual
dac6:Disclosing/dac6:ID/dac6:Individual/dac6:TIN
Disclosing Organisation
dac6:Disclosing/dac6:ID/dac6:Organisation/dac6:TIN
RelevantTaxpayer Individual
dac6:RelevantTaxPayers/dac6:RelevantTaxpayer/dac6:ID/
dac6:Individual/dac6:TIN
RelevantTaxpayer Organisation
dac6:RelevantTaxPayers/dac6:RelevantTaxpayer/dac6:ID/
dac6:Organisation/dac6:TIN
AssociatedEnterprise Individual
dac6:RelevantTaxPayers/dac6:RelevantTaxpayer/dac6:Ass
ociatedEnterprises/dac6:AssociatedEnterprise/dac6:Assoc
iatedEnterpriseID/dac6:Individual/dac6:TIN
AssociatedEnterprise Organisation
dac6:RelevantTaxPayers/dac6:RelevantTaxpayer/dac6:Ass
ociatedEnterprises/dac6:AssociatedEnterprise/dac6:Assoc
iatedEnterpriseID/dac6:Organisation/dac6:TIN
Intermediary Individual
dac6:RelevantTaxPayers/dac6:RelevantTaxpayer/dac6:Ass
ociatedEnterprises/dac6:AssociatedEnterprise/dac6:Assoc
iatedEnterpriseID/dac6:Organisation/dac6:TIN
Intermediary Organisation
dac6:Intermediaries/dac6:Intermediary/dac6:ID/dac6:Orga
nisation/dac6:TIN
AffectedPerson Individual
dac6:AffectedPersons/dac6:AffectedPerson/dac6:Affected
PersonID/dac6:Individual/dac6:TIN
AffectedPerson Organisation
dac6:AffectedPersons/dac6:AffectedPerson/dac6:Affected
PersonID/dac6:Organisation/dac6:TIN
Birthdate_Not_Va DAC6_Arrangement_Plus/DAC6Disclosures/Birthdate
lid

Address

Language

2 tekens

dac6:Address_Typ
e

Optioneel

Verplicht in alle gevallen. Het element 'Address'
moet worden verstrekt voor het element:
- Disclosing Individual
- Disclosing Organisaton
- Relevant Taxpayer Individual
- Relevant Taxpayer Organisation
- Intermediary Individual
- Intermediary Organisation
- AffectedPerson Individual
- AffectedPerson Organisation
- AssociatedEnterprise Individual
- AssociatedEnterprise Organisation

Address_Not_Pre
sent

DAC6_Arrangement_Plus/DAC6Disclosures/Address

Iso:LanguageCode
_Type

Optioneel

Het attribuut 'language' geeft aan in welke taal de
inhoud van het element werd verstrekt.

Language_Not_P
ermitted

DAC6_Arrangement_Plus/DAC6Disclosures/Language

De volgende elementen moeten minstens in het
Engels worden verstrekt (taalcode 'EN'):
- National Provision
- DAC6D1OtherInfo (Hallmark)
- Disclosure Description
Bovenstaande elementen mogen worden herhaald
voor de vertalingen van de teksten. Maar elk
element kan wel slechts eenmaal per taal worden
verstrekt.

Language

Entire
XML File

XML File

2 tekens

Iso:LanguageCode
_Type

Optioneel

De volgende elementen mogen worden herhaald om
een vertaling van de tekst toe te voegen, maar elk
element kan wel slechts eenmaal per taal worden
verstrekt.
- National Provision
- DAC6D1OtherInfo (Hallmark)
- Disclosure Description

Language_Only_O DAC6_Arrangement_Plus/DAC6Disclosures/Language
nce_Permitted

xsd File

Verplicht

Het xml-bestand moet overeenstemmen met het
bestaande xsd MDR-DAC6 BE-schema.

XML_Not_Valid

volledige xml

All elements
and its
content

xsd File

Verplicht

De volgende speciale tekens zijn verboden:
(Dubbel koppelteken) '--'
(Schuine streep en asterisk) '/*'
(En-teken en hekje) '&#'

Char_Not_Allowe
d

volledige xml

All fields

xsd File

Verplicht

Een niet-ingevulde waarde of spatie wordt niet
No_Blank_Conten
aanvaard, behalve indien het attribuut "unknown" op t_Allowed
"true" werd ingesteld, in welk geval het element leeg
moet blijven.

volledige xml

