
Naam van de leverancier of dienstverrichter (2) Datum (1)

Adres van de leverancier of dienstverrichter (2) Vervaldag (9)

Rechtsvorm van de leverancier of dienstverrichter (2)

BTW-identificatienummer (2)

Ondernemingsnummer (is in principe BTW-nr voorafgegaan door 0)(11)

RPR + rechtbank van arrondissement van vestiging (13) Naam van de medecontractant (4)

Bankrekeningnummer (11) Adres van de medecontractant (4)

IBAN-nummer (12) Rechtsvorm van de medecontractant (4)

BIC-code (12) BTW-identificatienummer (4)

Factuur Nr……………                      (volgnummer (1)) Gekozen munteenheid (3) Indicatieve omrekening in ….

(louter ter informatie) (9)

Gekozen munteenheid: ……………… (3)

(facturen met Belgische BTW moeten steeds in euro)

Datum van de levering: …../…../….. (5)

(of van de periode en voltooiing van de dienst)

Omschrijving van de handeling en toepasselijk tarief (6)

(omschrijving van de handeling dient zo nauwkeurig mogelijk te zijn)

Goederen Verkochte

(of diensten) Munteenheid Indicatieve hoeveel-

aan 6% factuur omrekening heden

(8) (9)

- goed a …………(3) ……………………………… ………………..…… -->…………+……….

- goed b …………(3) ……………………………… ………………..…… -->…………+……….

- …… …………(3) ……………………………… ………………..…… -->…………+……….

Goederen Verkochte

(of diensten) Munteenheid Indicatieve hoeveel-

aan 21% factuur omrekening heden

(8) (9)

- goed a …………(3) ……………………………… ………………..…… -->…………+………….

- goed b …………(3) ……………………………… ………………..…… -->…………+.…………

- …… …………(3) ……………………………… ………………..…… -->…………+...……….

Facturen met vrijstelling van Belgische BTW

moeten steeds verwijzen naar de toepasselijke

Belgische of Europese wetsbepalingen (10)

Maatstaf van heffing

Totaalbedrag aan 6% (7) ………………..……(7) -->…………+……….

Totaalbedrag aan 21 % (7) ………………..……(7) -->…………+……….

Totaal ……………..(9) Totaal………………| 

Verschuldigde BTW

BTW 6 % (8) ………………..……(8) -->…………………….

BTW 21 % (8) ………………..……(8) -->…………………….

Totaalbedrag van de

verschuldigde belasting (8) Totaal ……………..(8) Totaal...….………| 

                                  

        TE BETALEN TOTAALBEDRAG …………………….     

Eenheidsprijs

Eenheidsprijs

…………………



Voorbeeld van de voorstelling van de factuur

(Basis: Geactualiseerd uittreksel uit "De BTW-aangiften in euro of in Belgische frank", 

Uitgaven Instituut der Accountants, zie IDAC-Info nr. 2 van 19 januari 1999, p 2/4)

Legende :

(1)               Verplichte vermelding van artikel 5, §1, 1° van het K.B. nr. 1

(2)               Verplichte vermelding van artikel 5, §1, 2° van het K.B. nr. 1

(3)               Voor facturen met Belgische BTW is de euro verplicht. Artikel 5, § 1, 9° van het K.B. nr. 1

(4)               Verplichte vermelding van artikel 5, §1, 3° van het K.B. nr. 1

(5)               Verplichte vermelding van artikel 5, §1, 5° van het K.B. nr. 1

(6)               Verplichte vermelding van artikel 5, §1, 6° van het K.B. nr. 1

(7)               Verplichte vermelding van artikel 5, §1, 8° van het K.B. nr. 1

(8)               Verplichte vermelding van artikel 5, §1, 9° van het K.B. nr. 1

(9)               Niet-verplichte vermelding

(10)           Verplichte vermelding van artikel 5, § 1, 10° van het K.B. nr. 1

(11)           Enkel voor Belgische facturen. Verplichte vermelding van artikel 13 van de Wet van 16 januari 2003 

            tot oprichting van een Kruispuntbank van Ondernemingen, tot modernisering van het handelsregister, 

            tot oprichting van erkende ondernemingsloketten en houdende diverse bepalingen

(12)           Verplichte vermelding van artikel 5.4 van de Verordening 2560/2001 van het Europees Parlement en de Raad

(13)           Enkel voor Belgische facturen. Verplichte vermelding van artikel 86, lid 1, 4° van het Wetboek van Vennootschappen


