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Nieuwe factureringsverplichtingen voor de btw per 1
januari 2013
Per 1 januari 2013 zullen nieuwe factureringsregels gaan gelden voor de btw. Hoewel deze regels pas over ongeveer
anderhalf jaar in werking zullen treden, is het van belang om nu al kennis te nemen van de nieuwe regels, zodat tijdig
met de aanpassing van ERP-systemen kan worden begonnen.
In de Nederlandse wet wordt nu expliciet vastgelegd dat een factuur moet voldoen aan factureringsregels van de
EU-lidstaat waar de levering of dienst wordt belast. Dit was in Nederland al praktijk. De ondernemer mag echter de
factureringsregels van zijn eigen land toepassen als de btw-heffing over zijn prestatie is verlegd naar de afnemer of als
de levering of dienst volgens de Europese btw-regels is belast buiten de EU.
Daarnaast komen er enkele extra vermeldingen die op de factuur moeten worden gezet in geval van ‘self billing’ (‘factuur
uitgereikt door afnemer’), als de btw is verlegd (‘btw verlegd’) of bij toepassing van bijzondere regelingen, zoals de
reisbureau- en margeregeling.
De regels voor elektronisch factureren (e-invoicing) worden verspoeld. Ondernemers zijn 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 moet men gebruikmaken van een geavanceerde elektronische handtekening, uitwisseling
van gegevens via een EDI (Electronic Data Interchange)-systeem of een andere vooraf door de inspecteur
geaccordeerde methode.
Er komt een mogelijkheid om vereenvoudigde facturen uit te reiken voor facturen met een vergoeding die niet hoger is
dan € 100 en voor aanvullende documenten op een eerdere factuur, zoals creditnota’s. Een vereenvoudigde factuur
bevat minder gegevens dan een normale factuur. Bij afstandsverkopen, intracommunautaire leveringen en als diensten
belast zijn in een andere lidstaat dan waar de dienstverrichter is gevestigd, mag geen vereenvoudigde factuur worden
uitgereikt.
Ten slotte wordt een regeling ingevoerd voor doorlopende intracommunautaire leveringen, bijvoorbeeld leveringen via
een pijpleiding. Zij worden geacht elke kalendermaand te zijn voltooid. Op dat moment moet een factuur worden
uitgereikt en btw afgedragen. De verplichting om bij vooruitbetalingen een factuur uit te reiken vervalt. Momenteel is men
aangewezen op eventuele nationale regelgeving van lidstaten omdat er geen Europese regeling bestaat.
Bron: Richtlijn 2010/45/EU van de Raad van 13 juli 2010 tot wijziging van Richtlijn 2006/112/EG betreffende het
gemeenschappelijke stelsel van belasting over de toegevoegde waarde wat de factureringsregels betreft (PbEU L 189).
Voor nadere informatie kunt u uiteraard contact opnemen met uw vaste contactpersoon binnen Deloitte. Ook kunt u een
e-mail sturen naar NLTaxnews@deloitte.nl

RSS
Disclaimer & Copyright

Privacy

Sitemap

Beveiliging

Material on this website is © 2011 Deloitte Global Services Limited, or a
member firm of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, or one of their
affiliates. See legal for copyright and other legal information.
Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a
UK private company limited by guarantee, and its network of member
firms, each of which is a legally separate and independent entity. Please
see deloitte.nl/about for a detailed description of the legal structure of

27-9-2011 13:53

Deloitte | Nieuwe factureringsverplichtingen voor de btw per 1 januari 2013http://www.deloitte.com/print/nl_NL/nl/diensten/belastingadvies/fiscale...

2 van 2

Deloitte Touche Tohmatsu Limited and its member firms.
In The Netherlands the services are provided by independent
subsidiaries or affiliates of Deloitte Holding B.V., an entity which is
registered with the trade register in The Netherlands under number
40346342.

27-9-2011 13:53

