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Btw-aftrek en factuurvermeldingen 

 
Het Europees Hof van Justitie sprak zich in haar arresten van 15 september 2016 uit over de 
gevolgen van onvolledigheid van een factuur voor de btw-aftrek. 
 
De fiscale administratie hecht veel belang aan juiste vorm van de factuur, met verplichte 
factuurvermeldingen waarbij alle voorwaarden en formaliteiten die de wet oplegt, worden 
nageleefd. Bij de minste onnauwkeurigheid in de factuur loopt men hierbij het risico dat de 
fiscus de btw-aftrek verwerpt omdat de factuur niet conform is. 
 
Het Europees Hof van Justitie oordeelde in haar arresten van 15 september 2016 (zaken C-
516/14, Barlis 06 en C-518/14, Senatex) echter dat formele voorwaarden niet mogen primeren 
op materiële. De factuur is immers geen doel op zich, maar slechts een middel om te 
controleren of de voorwaarden voor btw-aftrek zijn vervuld. De aftrek kan dus niet worden 
geweigerd louter op grond van het feit dat de belastingplichtige in het bezit is van een factuur 
die niet aan alle wettelijke voorwaarden voldoet. De aftrek moet worden toegestaan zodra de 
materiële voorwaarden daartoe zijn vervuld en dat kan de belastingplichtige eventueel op 
andere manieren bewijzen. 
 
Opgelet: Deze arresten doen geen afbreuk aan het belang van het opstellen van een conforme 
factuur. In de arresten waarvan sprake ging het trouwens niet om een geschil met de Belgische 
fiscus, maar met de Portugese en de Duitse. Een conforme factuur blijft het uitgangspunt. Wij 
verwijzen hiervoor trouwens naar de documentatie op onze website, met een overzicht van de 
verplichte factuurvermeldingen en een factuurvoorbeeld. 
 
Bovendien kan de fiscus bij niet-conforme factuur nog steeds een boete opleggen 
(onafhankelijk van de vraag of de btw-aftrek al dan niet kan worden toegestaan).  
 
Herhaling nieuwe diensten van Bebotax 

 
- Wij herinneren aan onze nieuwe rubriek “Online actualiteit” op onze website 
www.bebotax.com, waar wij u berichten over een specifiek item uit de meest recente en 
relevante wijzigingen in de fiscale regelgeving. 
- U kan de inhoud van deze rubrieken nieuwsbrief en documentatie en online actualiteit in pdf-
formaat raadplegen en downloaden van onze website www.bebotax.com. U wenst onze 
nieuwsbrief niet langer te ontvangen, dan kan u dit mailen naar annulaties@bebotax.com. 
- Diensten voor collega’s: Ook als collega-cijferberoeper kan u in ons kantoor terecht. Wij 
verwijzen hiervoor naar onze website http://www.bebotax.com/NL/Diensten_collegae.htm. 
- Sedert 31 december 2013 zijn onze nieuwsbrieven en online actualiteiten cross-referenced 
als u deze online leest. 
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Contactgegevens Bebotax 
Ons kantoor is telefonisch te bereiken via onze vertrouwde vaste nummers: 
Tel. 09/384.93.39 (2 lijnen) 
Fax 09/384.87.78 
GSM 0496/97.22.10 (2 lijnen). Dit is voor cliënten die mobiel bellen het goedkoopste alternatief. 
Deze nummers ontvangen geen SMS-berichten. 
E-mail: info@bebotax.com. 
 
Sinds 10 november 2014 is ook onze maatschappelijke zetel gewijzigd naar: 
 
Bebotax BV ovv BVBA 
Steenweg Deinze 124 B 
9810 Nazareth 
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