VERPLICHTE VERMELDINGEN OP EEN FACTUUR - CREDITNOTA

1. Het woord ‘factuur’ of ‘creditnota’ naar gelang het geval
2. Het factuurnummer. Dit is een uniek volgnummer. Er mogen één of meer
reeksen van verkoopfacturen worden gebruikt
3. De datum waarop het belastbaar feit van de levering van de goederen of de
dienstverrichting heeft plaatsgevonden. Als een voorschot wordt
gefactureerd is die datum van tel
4. De naam of de maatschappelijke benaming van de leverancier, het adres
van zijn administratieve of maatschappelijke zetel, en het BTW-nummer.
Ook het ondernemingsnummer moet worden vermeld. Indien het een
vennootschap betreft, moet ook de vennootschapsvorm en de plaats van
rechtspersonenregister worden vermeld
5. Bankrekeningnummer waarop de klant moet betalen, zowel het IBAN als
BIC-nummer is te vermelden
6. De naam of de maatschappelijke benaming van de klant, het adres en zijn
BTW-nummer (eventueel is dit het EU-BTW-nummer)
7. Omschrijving (benaming van de geleverde goederen en van de verstrekte
diensten en hun hoeveelheid alsook het voorwerp van de diensten)
8. Bij levering van wagens moet ook steeds worden vermeld : het merk, het
model, het jaartal, de cilinderinhoud, de motorsterkte, het carrosseriemodel
en het chassisnummer. Bij tweedehandse auto’s is ook de datum waarop zij
voor het eerst in het verkeer werden gebracht verplicht. Voor de werken aan
wagens (met uitzondering van het wassen) moet ook de nummerplaat
worden vermeld
9. Voor elk tarief (of voor elke vrijstelling), de maatstaf van heffing, de
eenheidsprijs exclusief BTW, evenals de eventuele vooruitbetalingskortingen, prijskortingen indien deze niet in de eenheidsprijs zijn begrepen
10. De vermelding van de tarieven van de verschuldigde B.T.W. en het
totaalbedrag van de B.T.W..
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11. Bij eventuele vrijstelling van de B.T.W. dient de juiste reden van vrijstelling
van de B.T.W. te worden vermeld. Voorbeelden hiervan zijn :
- "Belasting te voldoen door de medecontractant - BTW-Wetboek, artikel
51, § 2" bij werk in onroerende staat waar de klant BTW-plichtig is en
periodieke aangiftes indient
- “Vrijgesteld van BTW overeenkomstig art. 39bis W. BTW” – bij verkoop
aan een klant in een ander EU-land die daar een geldig BTW-nummer
heeft (+andere voorwaarden)
- “Vrijgesteld van BTW overeenkomstig art. 39 W. BTW” – bij export van
goederen
- “Verkoop van schroot – vrijstelling van BTW”
- …
12. Bij een creditnota dient eveneens te worden vermeld : "BTW terug te storten
aan de Staat in de mate waarin ze oorspronkelijk in aftrek werd gebracht";
De verplichte vermeldingen vormen een combinatie tussen wat de BTW-wetgeving
voorschrijft, de Handelswetgeving, Wetboek Vennootschappen en aanverwante.
Deze tekst vormt een samenvatting. Er kunnen nog bijzondere vermeldingen
verplicht zijn in specifieke sectoren. Van een aantal niet-verplichte vermeldingen,
zoals factuurvoorwaarden, is zeker te overwegen deze op te nemen.
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FIDEXCO BVBA
Otegemstraat 30
8550 ZWEVEGEM
Tel. 056/75.60.48
E-mail : fidexco@fidexco.be
Naam klant
Adres klant
Stad klant
BTW NUMMER : BE

Zwevegem,

Nummer

420.897.054

12/09/2011

10

FAKTUUR

Voor geleverde prestaties of diensten
100,00 €
OMSCHRIJVING

100,00 €
BTW 21 %
ALGEMEEN TOTAAL

21,00 €
121,00 €

Deze rekening is betaalbaar te Zwevegem, contant binnen de veertien dagen na factuurdatum.
Op rekening KBC 999-9999999-99 / IBAN : BE99 9999 9999 9999 - BIC : KREDEBB
Ondernemingsnummer :
BTW : 0420.897.054

RPR
KORTRIJK
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