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Belangrijke waarschuwing: deze informatie is niet bestemd om een beslissing te ondersteun maar kan enkel en heeft ook tot enig 
doel om, voorafgaand aan het verstrekken van geïndividualiseerde informatie, te doen nadenken over het onderwerp.  

 Kunnen onvolledige facturen recht geven op btw-aftrek? Volgens de 
rechtbanken wel, maar binnen zekere perken …  (28 juli 2012) 

Christian Amand, Advocaat Xirius  

Opdat de btw aftrekbaar is, moet men in principe beschikken over een factuur dat de 
vermeldingen bevat zoals bedoeld in artikel 5 KB nr. 1 tot uitvoering van het btw-wetboek 
(zie artikel 3 §1, 1° KB nr. 3 tot uitvoering van btw-wetboek), in het bijzonder de volledige 
naam en het volledige adres van de btw-plichtige klant die de factuur ontvangt. 

In een zaak waarin België betrokken partij was had het hof van justitie de mogelijkheid van 
een versoepeling toegestaan. De vormvereisten moeten er enkel garanderen dat de 
afgetrokken belastingen werkelijk betrekking hebben op de desbetreffende goederen en 
diensten (zaak 123/83, Jeunehomme en zaak 300/87, EG). Het hof had ook geoordeeld dat een 
btw-plichtige die btw moet betalen als afnemer van diensten niet verplicht in het bezit moet 
zijn van een factuur die is opgemaakt conform artikel 22(3) van de zesde btw-richtlijn om zijn 
recht op aftrek te kunnen uitoefenen (zaak C-90/02, Bockemühl; zaak C-368/09 - Pannon Gép 
Centrum; zaak C-392/09, Uszodaépítő; zaak C-438/09, Dankowski). 

In een constante rechtspraak had de Franse Raad van State de aftrek van btw toegestaan op 
basis van facturen die waren opgemaakt op naam van een andere persoon dan de exploitant, 
als dat het gevolg was van materiële fouten of hardnekkige gewoontes van de leveranciers 
(zie in het bijzonder Franse Raad van State 26 januari 1986, nr. 49811) 

In een arrest van 26 maart 2012 oordeelde de Franse Raad van State dat de afwezigheid van 
de naam van de klant op de factuur of het foutieve karakter ervan geen hindernis kon vormen 
voor het recht op aftrek van de btw in alle gevallen waarin de btw-plichtige met alle 
toegelaten middelen het bewijs levert dat de factuur betrekking had op zijn eigen belastbare 
activiteiten. Omgekeerd kan de administratie zonder miskenning van de in de btw 
toepasselijke beginselen van legitiem vertrouwen, neutraliteit en evenredigheid weigeren aan 
een vennootschap de btw terug te betalen die ze niet kon verantwoorden aan de hand van 
facturen op haar naam of door borderellen van de leverancier voor te leggen of om het even 
welk ander document dat aangeeft dat zij de begunstigde van die prestaties was.  

Men treft die rechtspraak ook aan in Duitsland waar men zich baseerde op de 
rechtvaardigheid (OFD Niedersachsen, 20.5.2011, S 7300 -628-St 173). 

In België oordeelde de rechtbank van eerste aanleg van Luik op 6 september 2010 (rol nr. 
96/4734/A) dat de vermeldingen die volgens de nationale wetgever op de factuur moesten 
staan om het voorwerp te zijn van een weigering van een recht op aftrek "de administratie 
moeten hebben verhinderd om haar controlebevoegdheid uit te oefenen en de belasting bij de 
medecontractant niet te hebben kunnen ontvangen"; 

De strenge noodzakelijke vormvereisten om fraude uit te sluiten moeten dus gepaard gaan met 
enige souplesse wanneer dit risico zich niet voordoet. In de praktijk geldt deze souplesse 
voornamelijk voor facturen die per ongeluk werden opgemaakt op de persoonlijke naam van 
de zaakvoerder in plaats van op naam van de vennootschap of op naam van de echtgenote van 
de exploitant. 
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