Eisen belastingdienst
De Belastingdienst stelt een aantal eisen aan de inhoud van een factuur. Die gelden ook voor
digitaal verzonden facturen. Vermeld in ieder geval:
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

•
•

Naam en adres van je onderneming (let op: alleen het postbusadres is niet voldoende).
Het inschrijfnummer van je onderneming bij de Kamer van Koophandel.
Je btw-nummer (14 posities) en als de btw betaald wordt door de klant (verlegde btw),
dan ook het btw-nummer van de klant.
Naam en adres van de klant.
Factuurdatum (dat is de datum waarop de factuur gemaakt is).
Uniek volgnummer van de factuur (factuurnummer). Je bent verplicht de facturen
doorlopend en opeenvolgend te nummeren. Dat is ook handig voor je eigen
administratie.
Hoeveelheid en omschrijving van de geleverde goederen/diensten.
Leverdatum van de goederen of diensten.
Prijzen exclusief btw.
Het btw-tarief dat je hanteert, dit is 6 procent of 21 procent afhankelijk van de
geleverde goederen of diensten. Als je diensten niet btw-belast zijn, neem dan een
regel op waaruit dat blijkt. Bijvoorbeeld: 'Journalistieke werkzaamheden zijn
vrijgesteld van btw.
Btw-bedragen, uitgesplitst naar btw-tarief.
Verstuur je factuur altijd voor de 15e van de maand, na de maand waarin je je product
of dienst hebt geleverd.

• Een gemaakte factuur is direct geldig
Let op dat een factuur die gemaakt is ook direct meetelt voor de omzetbelasting. Als je op 30
september voor 25.000 euro aan facturen kunt maken en deze worden pas in de eerste week
van november betaald (zie punt 1) dan moet je de Belastingdienst 4.750 (het BTW bedrag
over de 25.000) voorschieten. De Belastingdienst wil de omzetbelasting al binnen 30 dagen
ontvangen en de omzetbelasting wordt gecalculeerd op de verstuurde facturen en niet op het
bedrag dat op de rekening wordt bijgeschreven (Er zijn wederom uitzonderingen mogelijk.
Vraag in dat geval informatie aan bij de Belastingdienst). Houd opnieuw rekening met
voldoende liquiditeit of stuur facturen in dat geval op de eerste dag van een nieuw kwartaal.
• Facturen maken is verplicht
Een factuur kun je prima iets later maken, maar niet veel later. De Belastingdienst verplicht
officieel dat je binnen 10 dagen na levering de factuur maakt. Het is dus niet toegestaan om
even de omzet van oktober november en december naar het nieuwe jaar door te schuiven als
dit fiscaal voordeliger is (wij doen liever geen uitspraken over of het ook niet gebeurt).
• Een factuur mag niet zomaar worden vernietigd
Houd er rekening mee dat een factuur altijd geldig is (zie ook punt 2). Een factuur moet
opvolgend zijn en mag dus niet zomaar vervallen. Het kan voorkomen dat er bedragen
veranderen of facturen komen te vervallen. Omdat factuurnummers opeenvolgend moeten zijn
kunnen deze nummers echter niet zomaar verdwijnen. Ook staan er data op de factuur, dus de
Belastingdienst kan na controle zien dat er een latere factuur voor een eerdere factuurdatum is
komen te staan. Dit kan niet. Facturen kunnen vervallen indien hier een bewijsvorm voor is.
Bijvoorbeeld aangetekende facturen die niet opgehaald zijn en dus retour worden gestuurd.
Bewaar deze dan ook als bewijslast. Naar klanten waar nog wel contact mee is kan een
nieuwe creditfactuur worden verstuurd. De factuur kan dan worden verrekend met een factuur
die een positief bedrag voor de ontvanger als resultaat heeft en zo worden deze tegen elkaar
weggestreept. De creditfactuur krijgt dan een eigen factuurnummer en zo is alles weer in orde.

