
ADMINISTRATIE - FACTUUR 

Recente wijzigingen in de factureringsregels 

Sinds 1 januari 2013 zijn de factureringsregels gewijzigd. Dat heeft gevolgen voor hoe en 

wanneer u een factuur uitreikt. Deze nieuwe regels moeten de facturering eenvoudiger 

maken. Wat met het tijdstip van factureren? 

Factuur belangrijk. Een van de voorwaarden om de in rekening gebrachte btw terug te 

krijgen, is dat de afnemer een correcte factuur bezit. 

Tijdstip facturering 

U bent per 2013 verplicht om een factuur uit te (laten) reiken op (uiterlijk) de 15e dag volgend 

op de maand waarin u: 

o goederen levert aan of diensten verricht voor een btw-ondernemer of rechtspersoon; 

o een vooruitbetaling ontvangt van een btw-ondernemer of rechtspersoon voordat een 

goed geleverd of een dienst verricht wordt; 

o afstandsverkopen verricht; 

o een nieuw vervoermiddel intracommunautair levert (btw-nultarief) aan een particulier 

in een ander EU-land. 

De inhoud van de factuur 

Uw factuur moet bevatten: 

o de datum van uitreiking van de factuur; 

o een (opeenvolgend) factuurnummer (meerdere reeksen is toegestaan); 

o het btw-identificatienummer van de leverancier of dienstverrichter; 

o het btw-identificatienummer van de afnemer bij intracommunautaire levering (btw-

nultarief) of btw-heffing bij afnemer (verleggingsregeling); 

o de naw-gegevens van de leverancier en zijn afnemer; 

o de hoeveelheid, de omvang en de aard van de geleverde goederen of diensten; 

o de datum waarop de levering, dienst of vooruitbetaling heeft plaatsgevonden; 

o de maatstaf van heffing voor elk btw-tarief of elke vrijstelling; 

o de eenheidsprijs exclusief btw minus de eventuele (vooruitbetalings)kortingen; 

o het toegepaste btw-tarief; 

o het te betalen btw-bedrag in euro's; 



o bij toepassing van het btw-nultarief voor intracommunautaire leveringen of een 

vrijstelling: enige aanduiding daarvan, zoals: 'intracommunautaire levering' of 

'vrijgesteld'; 

o bij toepassing van een bijzondere btw-regeling: 

- 'kasstelsel' 

- 'factuur uitgereikt door afnemer' (self-billing) 

- 'btw verlegd' 

- 'bijzondere regeling reisbureaus'  

- 'bijzondere regeling - gebruikte goederen' 

- 'bijzondere regeling - kunstvoorwerpen' 

- 'bijzondere regeling - voorwerpen van verzameling of antiquiteiten'; 

o (indien van toepassing) gegevens over het vervoermiddel (nieuw of gebruikt); 

o (indien van toepassing) naw-gegevens en btw-identificatienummer van de fiscaal 

vertegenwoordiger; 

o KvK-nr. van de leverancier of dienstverrichter. 

Vereenvoudigde factuur. Daarnaast mag er vanaf 2013 een vereenvoudigde factuur 

uitgereikt worden voor bedragen tot maximaal € 100,- inclusief btw, en correctiefacturen, 

tenzij er sprake is van een intracommunautaire levering of afstandsverkopen. Dan gelden er 

aparte regels.  

Elektronische factuur. Bovendien is de elektronische factuur in alle EU-landen vanaf 2013 

volledig gelijkgesteld met de papieren factuur. Het elektronische factureren (zoals een pdf-

bestand per e-mail) mag, mits de ontvanger dit (impliciet) aanvaardt. 

U bent vanaf 2013 verplicht om een factuur uit te (laten) reiken op (uiterlijk) de 15e dag 

volgend op de maand van bijv. de levering of verrichting van de dienst. U heeft dus één dag 

extra dan voorheen. 


