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1. Factuureisen BTW en postbusnummer 

 

Factuureisen 

Een factuur dient aan een aantal voorwaarden te voldoen. Zo dient de volledige naam 

van de leverancier en de afnemer op de factuur te worden vermeld. Daarnaast moet 

het adres van beide partijen op de factuur staan. Hierbij is de vraag of dit het adres 

moet zijn of dat een postbusnummer al voldoende kan zijn.  

Postbusnummer 

Wat nog wel eens voorkomt is dat het postbusnummer van de leverancier of afnemer 

wordt genoemd, in plaats van het volledige vestigingsadres. Het noemen van enkel 

het postbusnummer is niet voldoende voor het voldoend aan de factuureisen. Het 

volledige adres van de afnemer en de leverancier moet worden vermeld. Het gaat 

hierbij om het adres waar de ondernemer feitelijk is gevestigd. 

Risico’s vermelding van alleen het postbusnummer 

Wanneer alleen het postbusnummer wordt vermeld in plaats van het volledige adres, 

is niet aan de gestelde factuureisen voldaan. Dit brengt enige risico’s met zich mee 

voor zowel de leverancier als de afnemer. 

Postbus leverancier 

Het vermelden van een postbusnummer kan niet worden aangemerkt als het 

vermelden van een adres. Wanneer een postbusnummer van de leverancier wordt 

vermeld is daarom niet voldaan de gestelde factuureisen, zo heeft het Hof Amsterdam 

in het verleden geoordeeld. De leverancier loopt dan het risico dat een boete van maar 

liefst € 5.278 per gebrekkige factuur aan hem wordt opgelegd. 

Postbus afnemer  

Ook het volledige adres van de afnemer moet op de factuur worden vermeld. 

Wanneer alleen een postbusnummer wordt vermeld is niet aan de factuureisen 

voldaan. Voor de afnemer is dan het risico aanwezig dat hem het recht op vooraftrek 

van BTW wordt geweigerd. BTW op een factuur met enkel lichte gebreken mag door 

de afnemer wel in aftrek worden gebracht, (zie ook Besluit van: 6 december 2014, nr. 
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BLKB2014-704M, Administratieve-, facturerings- en andere verplichtingen). Wanneer 

het enkele gebrek bestaat uit het niet vermelden van een volledig adres maar een 

postbusnummer, zal dit een licht gebrek zijn. Bevat de factuur meerdere gebreken, 

dan zal de kans groter zijn dat de aftrek van BTW wordt geweigerd. 

Verkoopfactuur en inkoopfactuur 

Het vermelden van een postbusnummer in plaats van het volledige vestigingsadres op 

de verkoopfactuur, brengt met zich mee dat de leverancier het risico loop een boete 

opgelegd te krijgen. Wanneer een inkoopfactuur niet aan de gestelde eisen voldoet, 

kan het gevolg zijn dat de BTW die op de inkoop betaald is niet in vooraftrek mag 

worden gebracht.  

Conclusie 

Wanneer niet aan de factuureisen wordt voldaan brengt dit risico’s met zich mee voor 

de leverancier en de afnemer. Het is voor zowel de afnemer als de leverancier van 

groot belang dat de factuur aan de regels voldoet. Het is daarom verstandig de 

facturen nu en dan te controleren op de aanwezigheid van de verplichte gegevens.  

2. Incompanycursussen 

 

Met alle veranderingen op BTW-gebied is het een hele klus om bij te blijven. Van 

vilsteren BTW advies wil u daarbij graag helpen! Wij verzorgen incompanycursussen. 

U kunt zelf een onderwerp aandragen of wij maken een cursus voor u op maat. 

Tijdens onze incompanycursussen worden u en uw medewerkers op de hoogte 

gebracht van de laatste ontwikkelingen en u bespaart reistijd. U zorgt voor de locatie, 

wij zorgen voor de rest! 

Voordelen: 

• U kunt in overleg zelf de gewenste locatie en datum bepalen; 

• U bespaart reiskosten; 

• U kunt zelf onderwerpen aandragen; 

• De inhoud van de cursus is (indien gewenst) op maat gemaakt. 
 

Voor meer informatie over de incompany-mogelijkheden kunt u vrijblijvend contact 

opnemen met ons via info@btwadvies.com of 085-0403220. 

3. Workshops van vilsteren BTW advies 

Alle onze workshops worden door Carola van Vilsteren gegeven, bij ons op kantoor in 

Heelsum. De kosten voor het deelnemen aan een workshop zijn € 295 per persoon 

exclusief BTW, inclusief lesmateriaal.  
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Bij deelname van meerdere personen uit dezelfde instelling/ organisatie zijn de kosten 

voor de extra deelnemer € 225 per persoon exclusief BTW, inclusief lesmateriaal. Meer 

informatie over onze workshops kunt u vinden op: www.btwadvies.com. U kunt zich 

via onze website voor de workshops aanmelden of door een mail te sturen naar 

info@btwadvies.com  

 


