Versturen van e-facturen via Peppol
Verplichte werkwijze voor de Vlaamse overheid vanaf 2017 ,
nieuwe procedure vanaf februari 2018

Vooraf
Wingsversie
U moet minstens over Wings versie 7.96 beschikken om correcte e-facturen te kunnen versturen.
Uw versie kan u controleren via Help | Info.

Wat hebben wij nodig?
Peppol-licentie registreren bij Wings via http://www.wings.be/support/peppol/peppol verzending/






Bedrijfsnaam
Contactpersoon
Ondernemingsnummer
E-mail adres van de verzender
Geraamd aantal Peppol e-facturen per jaar

U ontvangt van ons een bevestigingsbericht waarin uw licentiecode, gebruikersnaam en paswoord
vermeld is.
Pas nadat u dit bericht gekregen heeft en de registratiegegevens ingebracht zijn, mag u Peppol efacturen versturen.

Instellingen
Controleer de instellingen in Wings en let er vooral op dat uw gegevens juist geregistreerd staan in
Wings.

* Registratiegegevens Peppol

Breng de gegevens voor Peppol in zoals vermeld in het e-mailbericht:
Wings Logistiek | Beheer | Instellingen | Logistiek |Peppol

* Peppol e-mailadres

Wings Logistiek | Beheer | Instellingen | Logistiek |E-documenten |Factuur (1)

* IBAN-nummer

Sommige entiteiten bij de Vlaamse overheid eisen bijvoorbeeld dat uw IBAN-nummer ingevuld staat
in de e-factuur:
Wings Logistiek | Beheer | Instellingen | Logistiek |E-documenten |Factuur (2)

Ook het invullen van uw e-mailadres kan heel nuttig zijn. Sommige entiteiten van de Vlaamse
overheid geven op dit e-mailadres feedback over uw factuur wanneer deze om een of andere reden
niet correct kon verwerkt worden.

Gebruik Wings
Klantgegevens
Controleer dat de klantgegevens compleet zijn (Ondernemingsnummer!).
Wings Logistiek | Basis | Klanten | E-factuur

Volgende gegevens moeten correct ingegeven zijn in de klantfiche:






Ondernemingsnummer
Adresgegevens
Bij e-factuur kiest u voor transport: PEPPOL
Formaat: e-fff 3 (geen andere zaken aanvinken)
Controleer dat BTW inclusief niet aangevinkt staat. Er mogen alleen facturen verstuurd
worden in het btw-exclusief stelsel!

Beperkingen
De Vlaamse overheid laat niet toe dat er financiële korting of kredietbeperking wordt toegepast op
de factuur. Als u dat wel doet, zal uw factuur niet worden aanvaard.

Ingave levering
Let er vooral op dat u het PO-nummer aangegeven door de Vlaamse overheid correct ingeeft in
“Referentie klant”. Als u nalaat dit te doen, zal uw factuur niet worden aanvaard.

Indien u een creditnota maakt, vult u het nummer van de oorspronkelijke factuur in:

Verzenden
Het eigenlijke verzenden gaat zoals bij andere e-facturen die via e-mail worden verzonden:

Opm.: selecteer PEPPOL als Methode verzending om enkel de PEPPOL-facturen te verzenden.

