Vergoedingstaat*
voor een buitenlandse onderneming of een instelling met afwijkend BTW-tarief
* betreft enkel conforme prestaties (prestaties waarvoor, zoals aangegeven op de definitieve prestatielijst, volgens
de algemeen geldende vergoedingscriteria een vergoeding voorzien is).
De vergoedingstaten en de facturen dienen per vergoedingsbudget afzonderlijk opgemaakt te worden en dienen
samen met de bijhorende definitieve prestatielijst overgemaakt te worden aan de LCE van de provincie waar de
betrokken dierenarts is gedomicilieerd.
Vergoedingsbudget (slechts één keuzemogelijkheid):
 Aujeszky vakens (AUJ)
 Bezoekrapporten varkens (BEZ)
 Blauwtong runderen (BLT)  Tuberculose runderen (TUB)

 Brucellose runderen (BRU)
 Afrikaanse varkenspest (AVP)

Jaar: ……..….. Kwartaal: ……..

Referentie: …..….. / …….…….. / ……. / BE ………………….………
(zie bijgevoegde prestatielijst )
Vergoedingen verschuldigd aan (erkende dierenarts):
Naam en voornaam:

………………………………………………………..…………………….……………………….…………

Taalcode en Ordenr.:

…… ………………

Aard van de prestatie(1)

Aantal
te vergoeden(1)

Bedrag(1) (2)

Eenheidstarief(1) (2)

Staalnamen:
-

Staaltype: …………………………….

……….…

X

……….…

=

……….…

-

Staaltype: …………………………….

……….…

X

……….…

=

……….…

Tuberculinaties

……….…

X

……….…

=

……….…

Bedrijfsbezoeken

……….…

X

……….…

=

……….…

som:

……….…

Totaal bedrag factuur(2):
(1)

Vul in wat van toepassing is voor het betrokken vergoedingsbudget (2) in euro, exclusief BTW

Ondergetekende erkende dierenarts verklaart dat het ‘Totaal bedrag factuur’ in overeenstemming is met
het bedrag volgens de bijhorende definitieve prestatielijst.
Opgemaakt te ...................................................,
op …….. / ……… / …………….
Stempel en handtekening erkende dierenarts:
Vak voorbehouden aan de LCE:
Ontvangen op …… / …… / …….
(datumstempel LCE)
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Factuur
Naam dierenarts:

……………….…………………..………………………………….…..

Taalcode en ordenr.:

……………….……………………………………………..……………

Straat nr/bus:

……………….……………………………………………..……………

Postcode Gemeente: ……………….……………………………………………..……………
Rekening nr.

……………….……………………………………………..……………

BTW nr.

……………….……………………………………………..……………

IBAN-BIC code:

……………….……………………………………………..……………

Federaal Agentschap voor de
Veiligheid van de Voedselketen,
Lokale Controle-eenheid

FAKTUUR NR. : …………………………
Vergoedingstaat (voor een buitenlandse onderneming of een instelling met
afwijkend BTW-tarief):
-

Vergoedingsbudget: ………………..…………………………………………….…

-

Jaar: ……….…. Kwartaal: .….

-

Referentie: ….…. / ………….. / ……. / BE ………………….………

-

Opgemaakt op ……… / …..….. / …………….

Bedrag exclusief BTW

BTW tarief .......... %
Bedrag BTW

…..…………

…..…………

Bedrag inclusief BTW

…..…………

Voor waar en echt verklaard, de som van (in cijfers) €.................... ,
(in letters) ..................................................................................................................................................... euro
Opgemaakt op …….. / ………. / …………………
Stempel en handtekening erkende dierenarts,
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