
Om het factureren eenvoudiger, moderner en elektronischer te maken, treden met 

ingang van 1 januari 2013 nieuwe factureringsregels voor de btw in werking. Deze 

regels zijn van toepassing in alle EU-lidstaten. Wat zijn de belangrijkste wijzigingen en 

aan welke eisen moet een factuur voldoen zodat een administratie '2013-proof' is. 

De factuur vormt een belangrijk instrument binnen de btw: de informatie op de factuur dient als 

basis voor het bepalen van de plaats van de prestatie en voor de vaststelling van het tarief. De 

ondernemer die de prestatie afneemt, heeft de factuur nodig om voorbelasting af te kunnen 

trekken. Tenslotte heeft de Belastingdienst met de factuur een middel in handen om te controleren 

of de ondernemer daadwerkelijk een recht op aftrek van voorbelasting voor de prestatie kan laten 

gelden. 

Verplichte uitreiking 

Een ondernemer is in de volgende gevallen verplicht een factuur uit te reiken: 

• hij verricht leveringen of diensten aan een andere ondernemer of rechtspersoon die geen 

ondernemer is; 

• hij ontvangt een vooruitbetaling; 

• hij verricht een afstandsverkoop; 

• hij levert een nieuw vervoersmiddel aan een particulier in een andere EU-lidstaat. 

Een ondernemer die een factuur uitreikt terwijl geen van deze gevallen zich voordoet (er bestaat 

geen uitreikverplichting), hoeft de factureringsvereisten niet na te leven. 

Een ondernemer (bijvoorbeeld een winkelier) met klanten waarvan de btw-status uiteenloopt, hoeft 

pas een factuur af te geven als de klant daarom verzoekt. Hij hoeft dus niet zelf na te gaan of de 

klant ondernemer of particulier is. 

Toepasbare regels 

Een van de belangrijkste wijzigingen per 1 januari 2013 is dat de factureringsregels van toepassing 

zijn van het land waar de goederenlevering of dienst belast is. In enkele situaties wordt hiervan 

afgeweken en gelden de regels van de lidstaat waar de zetel, de vaste inrichting, de woonplaats of 

gebruikelijke verblijfplaats van de presterende ondernemer zich bevindt. Dit is het geval als: 

• de leverancier niet is gevestigd in de EU-lidstaat waar de goederenlevering of de dienst 

wordt verricht en de verschuldigde btw wordt geheven van de afnemer; of 

• de dienst of levering in een niet-EU-lidstaat wordt verricht. 

Wanneer de afnemer de factuur opmaakt zijn de regels van de EU-lidstaat waar de 

goederenlevering of dienst wordt verricht van toepassing. Vooraf moet zijn afgesproken dat de 

afnemer de factuur opmaakt. Ook moet de leverancier aan de wettelijke eisen voldoen en de 

afnemer tijdig op de hoogte brengen wanneer hij een factuur niet aanvaardt. 

Verplichte vermeldingen 

Vanaf 1 januari 2013 is een ondernemer in de volgende gevallen verplicht een melding op de 

factuur op te nemen: 

• bij het uitreiken van de factuur door de afnemer: vermelding 'factuur uitgereikt door 

afnemer'; 

• als een vrijstelling geldt; 

• bij toepassing van de verleggingsregeling: vermelding 'btw verlegd'; 

• bij toepassing van de bijzondere regeling voor reisbureaus: vermelding 'bijzondere regeling 

reisbureaus'; 

• bij toepassing van de margeregeling: dit kan in geval van de bijzondere regelingen voor 

gebruikte goederen, kunstvoorwerpen of voorwerpen voor verzamelingen of antiquiteiten. 



Elektronisch factureren 

De goedkeuring die staatssecretaris eerder verleende om de elektronische factuur vormvrij op te 

maken en te versturen, is nu ook overgenomen in de nieuwe wettekst. 

Vereenvoudigd factureren 

Per 1 januari 2013 wordt toegestaan om een vereenvoudigde factuur uit te reiken als het 

factuurbedrag niet hoger is dan EUR 100 of als het gaat om een correctiefactuur. Tot 1 januari 

2013 was dit alleen toegestaan voor het openbaar- en taxivervoer, bij verstrekkingen in de horeca, 

inruiltransacties tussen ondernemers, het uitreiken van verzamelfacturen en het verstrekken van 

acceptgiro's of automatische overschrijvingen. 

Ook met een vereenvoudigde factuur kan de afnemer een eventueel recht op aftrek van 

voorbelasting laten gelden. Wel moeten de volgende gegevens nog steeds vermeld worden op de 

factuur: 

• datum van uitreiking van de factuur; 

• identiteit van de leverancier of dienstverrichter; 

• omschrijving geleverde goederen of verrichte diensten; 

• btw-bedrag dat betaald moet worden of gegevens waardoor het btw-bedrag berekend kan 

worden. 

De naam, adres en woonplaats van de afnemer hoeven niet op de factuur. 

Overzicht huidige factuurvereisten en factuurvereisten vanaf 2013 

 Huidige factuurvereisten  Factuurvereisten vanaf 1 januari 2013 

1 Datum uitreiking factuur 1 Datum uitreiking factuur 

2 
Opeenvolgend factuurnummer (mag 

meerdere reeksen) 
2 

Opeenvolgend factuurnummer (mag meerdere 

reeksen) 

3 
Btw-identificatienummer van de 

leverancier 
3 

Btw-identificatienummer van de 

leverancier/dienstverrichter 

4 

Btw-identificatienummer van de 

afnemer indien een 

verleggingsregeling van toepassing is 

of een intracommunautaire levering 

wordt verricht 

4 

Btw-identificatienummer van de afnemer indien een 

verleggingsregeling van toepassing is of een 

intracommunautaire levering wordt verricht 

5 
Naw-gegevens van de leverancier en 

van de afnemer 
5 

Naw-gegevens van de leverancier en van de 

afnemer 

6 

De hoeveelheid en een duidelijke 

omschrijving van de geleverde 

goederen of diensten 

6 
De hoeveelheid en een duidelijke omschrijving van 

de geleverde goederen of diensten 

7 
Datum waarop de levering of dienst 

heeft plaats gevonden 
7 

Datum waarop de levering of dienst heeft plaats 

gevonden 

8 

De maatstaf van heffing voor elk tarief 

of elke vrijstelling, de eenheidsprijs 

exclusief btw, evenals de eventuele 

vooruitbetalingkortingen en andere 

kortingen indien die niet in de 

eenheidsprijs zijn begrepen 

8 

De maatstaf van heffing voor elk tarief of elke 

vrijstelling, de eenheidsprijs exclusief btw, evenals 

de eventuele vooruitbetalingkortingen en andere 

kortingen indien die niet in de eenheidsprijs zijn 

begrepen 

9 Het toegepaste btw-tarief 9 Het toegepaste btw-tarief 

10 Het te betalen btw-bedrag 10 Het te betalen btw-bedrag 

11 

Indien van toepassing een verwijzing 

naar de vrijstelling, 

verleggingsregeling of 

intracommunautaire levering 

11 

Indien een verleggingsregeling van toepassing is de 

vermelding 'btw verlegd' 

Indien van toepassing een verwijzing naar de 

vrijstelling of intracommunautaire levering 



12 
Gegevens over het vervoermiddel 

(nieuw of gebruikt) 
12 

Gegevens over het vervoermiddel (nieuw of 

gebruikt) 

13 N.v.t. 13 

Indien de afnemer de factuur uitreikt in plaats van 

de leverancier of dienstverrichter, de vermelding 

'factuur uitgereikt door afnemer' 

14 
Indien van toepassing een verwijzing 

naar de margeregeling 
14 

Indien van toepassing de vermelding: 

'Bijzondere regeling - gebruikte goederen' of 

'Bijzondere regeling - kunstvoorwerpen' of 

'Bijzondere regeling - voorwerpen voor 

verzamelingen of antiquiteiten' 

15 

Indien van toepassing de naw-

gegevens en het btw-

identificatienummer van de fiscaal 

vertegenwoordiger 

15 

Indien van toepassing de naw-gegevens en het btw-

identificatienummer van de fiscaal 

vertegenwoordiger 

16 N.v.t. 16 
Indien van toepassing de vermelding 'Bijzondere 

regeling reisbureaus' 

17 N.v.t. 17 

Indien het factuurbedrag niet hoger is dan EUR 100 

(exclusief btw) of het een aanvullend document is 

op een oorspronkelijke factuur, die specifiek en 

ondubbelzinnig verwijst naar de oorspronkelijke 

factuur met specifieke vermelding van de 

aangebrachte wijzigingen, gelden beperktere 

voorwaarden. Op de factuur moet dan hetgeen 

hiervoor is genoemd bij punt 1, 3, 6 en 10 staan (of 

in plaats van 10, de gegevens aan de hand waarvan 

het btw-bedrag kan worden berekend). Deze 

regeling geldt niet voor intracommunautaire 

leveringen of als de leverancier of dienstverrichter in 

het buitenland is gevestigd. 

Auteur: Carola van Vilsteren – Belastingzaken.sdu.nl 


