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2008/003 

De wettelijk verplichte vermeldingen op een factuur 
 

Wist u dat de BTW administratie oa. de BTW aftrek op uw aankoopfacturen kan verwerpen indien deze factuur 
niet de juiste en verplichte vermeldingen bevat. 
Andere mogelijke gevolgen zijn een administratieve boete en hoofdelijke aansprakelijkheid van de 
medecontractant (tegenpartij) tot voldoening van de belasting. 

 
Een factuur moet minstens melding maken van : (bron: KB 1 art.5 van 29/12/92) 

 
1. datum van de uitreiking van de factuur 
2. opeenvolgend factuurnummer: vb. 2008/001 ; 20008/002 ; 2008/003 enz…. 
3. naam of maatschappelijke benaming, juist adres en het BTW nummer van de leverancier  en het 

ondernemingsnummer en ingeval van een vennootschap de rechtsvorm en RPR + zetel rechtbank waar de vennootschap 
zetelt. 

4. naam of maatschappelijke benaming, het adres en het BTW nummer van de klant (indien die BTW plichtig is) en het 
ondernemingsnummer en ingeval van een vennootschap de rechtsvorm en RPR + zetel rechtbank waar de vennootschap 
zetelt. 

5. datum van de levering of van de dienst of de datum van de incassering van de prijs of een deel ervan, voor zover die 
datum vastgesteld is en verschilt van de uitreikingsdatum van de factuur. 

6. per tarief de maatstaf van heffing (Zijnde de prijs waarop de BTW is berekend) 
7. per tarief: de eenheidsprijs exclusief BTW en exclusief kortingen indien deze niet in de eenheidsprijs zijn inbegrepen 
8. BTW tarief en het totaal BTW bedrag per BTW tarief  
9. vermelding van de wettelijke bepaling indien de handeling is vrijgsteld van BTW of indien de BTW niet in rekening 

wordt gebracht:  
10. Gegevens die nodig zijn om: -de handeling te determineren 

- en het tarief van de BTW vast te stellen. 
Dit betekent dat de factuur voldoende gedetailleerd dient omschreven te worden. Vagen begrippen 
zoals “prestaties”, “werk”, “groenten”, “fruit”, “b ouwmaterialen”  volstaan niet , maar moeten 
gespecifieerd worden volgens hun correcte gebruikelijke benaming zoals “schilderwerk”, 
“metselwerk”, “wortels”, “appels”, “steenafval” De aard, hoeveelheid  en het voorwerp van de 
diensten  moeten omschreven worden. Globale bedragen mogen voorkomen op de factuur op 
voorwaarde dat de samenstelling van dit globaal bedrag kan worden gevonden op een document 
vermeld op de factuur. Dit document moet dan wel ook samenmet de factuur bewaard worden. 

11. Bijkomende verplichte vermeldingen zijn er inzake voertuigen: 
• Bij Levering van nieuwe of tweedehandse peronenwagens of auto’s voor dubbel gebruik: 

het merk, het model, het jaartal, de cilinderinhoud, de motorsterkte, het carosseriemodel en het chassisnummer 
• Ingeval van tweehandse peronenwagens of auto’s voor dubbel gebruik: Bijkomend ook de datum van eerste in 

verkeerstelling. 
• Voor werken , het wassen uitgezonderd, verricht aan motorvoertuigen: Vemelding van de nummerplaat van het 

voertuig. 
• Voor leveringen binnen de EG van nieuwe vervoersmiddelen: de ouderdom (< dan 6 maand) en de kilometerstand 

(< dan 6000 kilometer). 
 
Inbreuken op de voorgaande bepalingen kunnen als volgt beboet worden door de BTW administratie: 
Voor de bepalingen:  1 / 2 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9    = 50 euro per factuur 
Voor de bepalingen:  3 / 4 / 10                      = 100% van de BTW verworpen, met een minimum van 50 euro.  
Vb. Als de klant BTW moet voldoen “BTW te voldoen door de medecontractant – KB nr 1 art. 20”: 50 euro per factuur 

 
 


