
De factuur is een belangrijk financieel document in uw bedrijf. Allereerst omdat het voor u als  

ondernemer dé manier is om uw klant te laten weten welke bedragen hij of zij aan u verschuldigd 

is, in ruil voor geleverde diensten of producten. Minstens zo belangrijk is dat de factuur informatie 

bevat over de btw die uw klant aan u betaalt en die door u vervolgens wordt afgedragen aan de 

Belastingdienst. Weet u waar uw factuur juridisch aan moet voldoen om als een geldig document te 

worden beschouwd?

Wat moet er op de factuur staan?
Een volledige factuur moet de volgende gegevens bevatten:

1. de factuurdatum én de datum waarop de prestatie werd verricht, voltooid of  

 vooruitbetaald, of de goederen zijn geleverd; 

2. het factuurnummer; 

3. het btw-identificatienummer van de presterende ondernemer; 

4. indien de btw wordt geheven van de afnemer wanneer sprake is van een 

 intracommunautaire levering, moet tevens het btw-identificatienummer van 

 de afnemer worden vermeld. Dit moet ook bij export van goederen en 

 bepaalde diensten naar andere EU-landen;

5. de volledige naam en het adres van de presterende partij en zijn afnemer; 

6. het nummer waaronder de presterende ondernemer is ingeschreven bij de 

 Kamer van Koophandel;

7. de hoeveelheid en aard van de goederen of de omvang en aard van de 

 diensten; 

8. bij een intracommunautaire levering of een vrijstelling dient dit op de factuur 

 te worden vermeld, bijvoorbeeld door middel van de tekst

 ‘intracommunautaire levering’ of ‘vrijgesteld’. Het opnemen van een wets- of  

 richtlijnartikel op basis waarvan de prestatie onder die specifieke regeling valt  

 is toegestaan, maar niet verplicht; 

9. de vergoeding gespecificeerd naar vrijstelling en eenheidsprijs exclusief btw, 

 evenals kortingen en teruggaven die daarin niet zijn begrepen; 

10. het btw-tarief en het bedrag waarop dit is toegepast.

Er zijn in geval van buitenlandleveringen nog meer specifieke regels.   

Vraag ons daar gerust naar!

Facturen:
de nieuwste 
vereisten!

De accountants en fiscaal 

juristen van Bloemsma+Faassen 

Accountants en belastingadviseurs 

zijn er om ingewikkelde vraagstukken 

te vertalen naar begrijpelijke 

oplossingen. Heeft u naar aanleiding 

van de hier geboden informatie vragen? 

Neem dan gerust contact met ons op, 

we helpen u graag verder!

WWW.BLOEMSMAENFAASSEN.NL



Kan het eenvoudiger?
Voor factuurbedragen die minder dan €100,- inclusief btw 

bedragen of voor creditfacturen kan een zogenaamde 

vereenvoudigde factuur worden uitgereikt. Geldt de regeling 

voor afstandsverkopen (u levert goederen aan particulieren 

gevestigd in een ander EU-land), is sprake van een intracom-

munautaire levering of bent u in het andere EU-land lokale 

btw verschuldigd, dan geldt deze praktische regeling niet. 

De inhoud van de vereenvoudigde factuur hoeft enkel de 

volgende gegevens te bevatten: 

1. datum van de factuur; 

2. naw-gegevens van de prestatieverrichter; 

3. aard van de geleverde goederen en diensten; 

4. te betalen btw-bedrag of gegevens waarmee dit bedrag 

 kan worden berekend; 

5. verwijzing naar de oorspronkelijke debetfactuur en de 

 expliciete mededeling van de wijziging/correctie in het 

 geval een creditfactuur wordt uitgereikt. 

Bloemsma+Faassen heeft vestigingen in Groningen, Assen en Hoogezand.

Wilt u meer weten?
Wij realiseren ons dat het verstrekken van informatie vaak nieuwe vragen oproept. Omdat uw situatie wellicht iets 

anders is dan de beschreven situatie of omdat u dieper op de materie in wilt gaan. De accountants en fiscaal juristen 

van Bloemsma+Faassen zijn steeds dichtbij en bieden graag meerwaarde. We zijn er, en we zijn er voor u!

www.bloemsmaenfaassen.nl

De informatie in deze flyer is met grote zorg samengesteld. Bloemsma+Faassen kan geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor de juistheid of volledigheid van de flyer. Het copyright van tekst- en beeldmateriaal in deze flyer behoort aan Bloemsma+Faassen.

Moment van uitreiken
Facturen dienen uiterlijk te worden uitgereikt op de 15e dag 

na de maand waarin de dienst of levering is verricht. Vooruit-

betalingen geschieden op basis van een speciaal daartoe 

uitgereikte factuur. Er zijn uitzonderingen voor leveringen in 

en buiten de Europese Unie.

Digitaal factureren
De e-factuur is wettelijk toegestaan, wel is het van belang 

dat uw afnemer het eens is met het toegezonden krijgen 

van een digitale factuur. De authenticiteit, integriteit en 

leesbaarheid van de factuur zijn essentieel. U dient zelf 

te bepalen welke controleslag wenselijk is om deze drie 

voorwaarden te kunnen waarborgen. Let op: hiernaast dient 

de e-factuur te voldoen aan de eerder genoemde wettelijke 

factuurvereisten.

Volg ons op Twitter via @BloemsmaFaassen
Like ons op www.facebook.com/BloemsmaenFaassen


