Nieuwe btw-factureringsregels per 1 januari 2013

Vanaf 1 januari 2013 gelden voor de hele Europese Unie nieuwe factureringsregels voor de
btw. Die beogen bestaande regels te vereenvoudigen, te moderniseren en verder te
harmoniseren. Voor Nederland heeft dat een paar wijzigingen tot gevolg.
Factuurvereisten
Als uw factuur minder dan € 100,- bedraagt, dan kunt u vanaf 2013 volstaan met een
'vereenvoudigde factuur'. Op deze eenvoudige factuur zet u in ieder geval de
standaardgegevens, zoals de factuurdatum, de NAW-gegevens van de leverancier (naam,
adres en woonplaats), de aard van de geleverde goederen of verrichte diensten en het te
betalen btw-bedrag (óf de gegevens waarmee uw klant dat bedrag kan berekenen).
Is uw factuur is hoger dan € 100 dan moet u factureren volgens de nieuwe regelgeving.
Vanaf 1 januari 2013 zijn dat in totaal 17 punten waaraan uw factuur moet voldoen. Drie
ervan zijn nieuw of gewijzigd, namelijk de punten 11, 15 en 16 uit het onderstaande rijtje.
De factuurvereisten vanuit de btw-wetgeving zijn per 1 januari 2013 als volgt:
1. De datum waarop u de factuur uitreikt.
2.Een opeenvolgend factuurnummer (met één of meerdere reeksen).
3. Het btw-identificatienummer van de leverancier of dienstverrichter.
4. Het btw-identificatienummer van de afnemer indien een verleggingsregeling van
toepassing is of een intracommunautaire levering wordt verricht.
5. De NAW-gegevens van de leverancier of dienstverrichter en zijn afnemer.
6. De hoeveelheid geleverde goederen en/of diensten en een duidelijke omschrijving
hiervan.
7. De datum waarop de levering of dienst heeft plaatsgevonden of is voltooid.
8. De vergoeding voor elk btw-tarief of elke btw-vrijstelling, de eenheidsprijs exclusief btw,
evenals de eventuele vooruitbetalingskortingen en andere kortingen indien die niet in de
eenheidsprijs zijn begrepen.
9. Het toegepaste btw-tarief.
10. Het te betalen btw-bedrag.
11. Indien de afnemer de factuur uitreikt in plaats van de leverancier of dienstverrichter, de
vermelding “factuur uitgereikt door afnemer”.

12. Indien van toepassing, een verwijzing naar de vrijstelling of intracommunautaire
levering.
13. Indien een verleggingsregeling van toepassing is, de vermelding “btw verlegd”.
14. Bij een levering van een nieuw vervoermiddel, de gegevens van het vervoermiddel.
15. Indien van toepassing, de vermelding “bijzondere regeling reisbureaus”.
16. Indien van toepassing, de vermelding “bijzondere regeling - gebruikte goederen”,
“bijzondere regeling - kunstvoorwerpen” of “bijzondere regeling - voorwerpen voor
verzamelingen of antiquiteiten”.
17. Indien van toepassing, de NAW-gegevens en het btw-identificatienummer van de fiscaal
vertegenwoordiger.
Vereenvoudigde factuur
Het wordt mogelijk om in bepaalde gevallen een vereenvoudigde factuur uit te reiken. Dat
mag als het factuurbedrag (inclusief btw) niet hoger is dan honderd euro. Op deze facturen
zijn veel minder vermeldingen verplicht dan op een normale factuur. Op de vereenvoudigde
factuur moeten wél de volgende gegevens worden vermeld:
1. De datum waarop u de factuur uitreikt.
2. De NAW-gegevens van de leverancier of dienstverrichter.
3. De aard van de geleverde goederen of de verrichte diensten.
4. Het te betalen btw-bedrag of gegevens waarmee dat bedrag kan worden berekend.
Een vereenvoudigde factuur is niet toegestaan bij grensoverschrijdende afstandsverkopen
en bij intracommunautaire leveringen. Wanneer de goederen en diensten bestemd zijn voor
niet-ondernemers, zoals particulieren, dan is de afgifte van een factuur niet verplicht,
behoudens enkele uitzonderingen. Zo moet een groothandelsbedrijf wél facturen uitreiken
aan een particulier.

Elektronische facturen
De regels voor elektronische facturering worden per 1 januari 2013 binnen heel de Europese
Unie versoepeld. In Nederland was dit reeds het geval sinds 2009, maar nu gaat de
versoepeling ook gelden voor buitenlandse leveringen en diensten.
De nieuwe regels komen er kortweg op neer dat de wijze van opmaak en het versturen van
elektronische facturen vorm- en middelvrij kan plaatsvinden. De enige eis die hieraan wordt
gesteld is, dat de authenticiteit van de herkomst, de integriteit van de inhoud en de
leesbaarheid van de factuur steeds moeten zijn gewaarborgd vanaf het moment dat de
factuur wordt uitgereikt tot het moment waarop de bewaartermijn voor die factuur ten
einde loopt. Dit is dezelfde eis als wordt gesteld bij de papieren factuur.
Doe de check!
De nieuwe Europese regels waren in Nederland al grotendeels ingevoerd. De nieuwe
wetgeving zal dan ook weinig grote gevolgen hebben voor het Nederlandse bedrijfsleven.
De aanscherping van de regelgeving per 1 januari 2013 is wel een mooi moment om uw
facturen te controleren: Voldoen uw facturen volledig aan de huidige regelgeving?
Let op: vanaf 1 februari 2014 gaan alle rekeningnummers over op het IBAN-nummer. Zowel
bedrijven als consumenten gaan gebruikmaken van het langere rekeningnummer, dat uit 18
tekens bestaat. Zorg dat u tijdig uw nieuwe IBAN-nummer op uw facturen en andere
financiële correspondentie zoals briefpapier, website en salarisstroken zet.
Een goede factuur is van belang voor de afnemer. Die kan zonder goede factuur de aan hem
in rekening gebrachte btw formeel niet in aftrek kan brengen,. Maar ook voor de leverancier
of dienstverrichter is een goede factuur van groot belang. Die kan namelijk van de
Belastingdienst een boete van maximaal € 4.920 opgelegd krijgen indien hij een onjuiste
factuur uitreikt.
Als u hier vragen over heeft, dan kunt u uiteraard contact opnemen.
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