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Gewijzigde regels voor facturering per 1 januari 2013 
Vanaf 1 januari 2013 dient u rekening te houden met de nieuwe btw-factureringsregels. 

Waar moet een volledige btw-factuur per 1 januari 2013 aan voldoen? 

1. Datum uitreiking factuur. 
2. Opeenvolgend factuurnummer (meerdere reeksen mag). Er mogen geen gaten in de 

desbetreffende reeks voorkomen. 
3. Btw-identificatienummer leverancier / dienstverrichter. 
4. Btw-identificatienummer afnemer bij toepassing verleggingsregeling of als een 

intracommunautaire levering wordt verricht. 
5. NAW-gegevens ondernemer en afnemer. 
6. Geleverde goederen of diensten: hoeveelheid en duidelijke omschrijving. 
7. Datum waarop levering of dienst heeft plaatsgevonden. 
8. De maatstaf van heffing voor elk tarief of elke vrijstelling, de eenheidsprijs exclusief 

btw, evenals de eventuele (vooruitbetalings)kortingen die niet bij de eenheidsprijs 
zijn inbegrepen. 

9. Het toegepaste btw-tarief. 
10. Het te betalen btw-bedrag. 
11. Indien de afnemer i.p.v. leverancier of dienstverrichter de factuur uitreikt, de 

vermelding: “Factuur uitgereikt door de afnemer“. 
12. Indien van toepassing: Verwijzing naar de vrijstelling of intracommunautaire levering. 
13. Indien een verleggingsregeling van toepassing is, de vermelding: “Btw verlegd”. 
14. Gegevens over het vervoermiddel (nieuw of gebruikt). 
15. Indien van toepassing de vermelding: ”Bijzondere regeling - reisbureaus”. 
16. Indien de margeregeling van toepassing is, de vermelding: "Bijzondere regeling - 

gebruikte goederen", "Bijzondere regeling - kunstvoorwerpen of "Bijzondere regeling - 
voorwerpen voor verzameling of antiquiteiten". 

17. Indien van toepassing - NAW gegevens en Btw-identificatienummer fiscaal 
vertegenwoordiger 

Let op: punten 11, 13, 15 en 16 zijn nieuw. 

Wat zijn de eisen voor een vereenvoudigde btw-factuur per 1 januari 2013? 
 
Vanaf 1 januari 2013 bestaat de mogelijkheid om een vereenvoudigde factuur uit te reiken 
als het factuurbedrag niet hoger is dan € 100. Een vereenvoudigde factuur dient aan de 
volgende eisen te voldoen: 

1. Factuurdatum. 
2. NAW-gegevens leverancier. 
3. Aard geleverde goederen of verrichte diensten. 
4. Het te betalen btw-bedrag, óf de gegevens waarmee dat bedrag kan worden 

berekend. 

Bij grensoverschrijdende afstandsverkopen en intracommunautaire levering tegen het 
nultarief mag geen vereenvoudigde factuur worden uitgereikt. 
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Let op: op het uitreiken van een onjuiste factuur staat per 1 januari 2013 een boete van 
maximaal € 4.920. 

U kunt in 2013 nog makkelijker elektronisch factureren. 
 
U mag al vanaf 2009 uw facturen elektronisch verzenden aan ondernemers in Nederland. Er 
geldt slechts één voorwaarde en dat is dat de afnemer moet accepteren dat de factuur 
alleen elektronisch wordt verstuurd. Op de elektronische factuur moeten dezelfde gegevens 
staan als op de papieren factuur. 

Vanaf 1 januari 2013 kunt u uw facturen gemakkelijker elektronisch verzenden aan 
ondernemers in Europa. De regels voor elektronisch factureren (e-invoicing) in Europees 
verband worden versoepeld. U bent straks vrij om zelf de technologie te kiezen om de 
authenticiteit, integriteit en leesbaarheid van de factuur te waarborgen. Afstemming met de 
inspecteur is niet meer vereist. Momenteel dient u gebruik te maken van een geavanceerde 
elektronische handtekening, uitwisseling van gegevens via een EDI (Electronic Data 
Interchange)-systeem of een andere vooraf door de inspecteur geaccordeerde methode. 
 

Tijdig factureren! 

U moet vóór de zestiende dag na de maand waarin u de levering of de dienst hebt verricht 
factureren. U bent de btw al verschuldigd op het moment dat u de factuur had moeten 
uitreiken.  
 
 
Wilt u meer weten neem dan gerust contact met ons op met het contactformulier op de 
website. 


