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Nieuwe BTW-factureringsregels
Facturatieregels in een nieuw kleedje
Met het oog op het harmoniseren en vereenvoudigen van de factureringsregels werd een Europese richtlijn
vanaf 1 januari 2013 omgezet in nationale wetgeving.
In deze brochure willen wij u graag enkele krachtlijnen meegeven.

Als opwarmer nemen wij u in de eerste plaats graag kort mee door de algemene basisprincipes omtrent
facturatie.
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Algemene principes
Algemeen factureringsprincipe
= als btw-plichtige ben je in principe verplicht om een factuur op te maken telkens wanneer je goederen
levert aan of diensten verricht voor andere btw-plichtigen of voor een niet-btw-plichtige rechtspersoon
zoals een VZW, een gemeente, enz.

Wat met particulieren?
Aan particulieren dient behoudens uitzonderingen (zie verder) géén factuur te worden uitgereikt.

Uitzonderingsgevallen
In geval van volgende leveringen of diensten dient er steeds gefactureerd te worden:
•

Verkoop van auto’s of voertuigen in het algemeen;

•

Verkoop van vaartuigen, vliegtuigen, enz. ;

•

Verkoop van onderdelen van auto’s, vaar- en vliegtuigen en de herstellingen daaraan – prijs
incl. btw > € 125;

•

Werk in onroerende staat;

•

Verkoop op afbetaling;

•

Verkoop van hoeveelheden kennelijk niet bestemd voor privégebruik;

•

Verkoop van goederen aan iemand die er zelf handel in drijft of die ze gebruikt voor zijn economische
activiteit;

•

Verkoop door groothandelaars;

•

Alle diensten van verhuizing of meubelbewaring;

•

Leveringen en diensten voor ambassades, instellingen van de EU, internationale instellingen, NAVO.

Speciale regeling voor kleine bedragen
Indien het factuurbedrag lager ligt dan € 100 exclusief btw mag er een vereenvoudigde factuur worden
opgemaakt.
Dit is simpelweg een factuur met minder verplichte vermeldingen.
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Wat moet er op mijn factuur worden vermeld?
Om te kunnen spreken van een correcte en volledige factuur dienen er een aantal verplichte vermeldingen
opgenomen te worden op de factuur.
Vanaf 1 januari 2013 zijn deze op een aantal punten gewijzigd. O.a. de datum van het belastbaar feit
(levering van goederen, dienstverrichting) dient vanaf 1 januari 2013 op de factuur vermeld te worden.

Hieronder een overzicht van de essentiële vermeldingen:
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•

De datum van de uitreiking van de factuur;

•

Volgnummer;
o Doorlopende nummering van belang (bvb. 1, 2, 3 of 2013/1, 2013/2, 2013/3)

•

De naam, rechtsvorm (enkel voor vennootschappen), het adres, BTW nummer en
“rechtspersonenregister” (enkel voor vennootschappen) van de leverancier of de dienstverrichter;
Formaat BTW nummer:
Natuurlijk persoon: BTW BE 0123.456.789
Vennootschap: BTW BE 0123.456.789, RPR “plaats”

•

Bankrekeningnummer in IBAN-formaat;

•

De naam, het adres en het BTW nummer van de koper of de ontvanger van de dienst;

•

!!!NIEUW!!! Datum van de levering of van de beëindiging van de werken/diensten

o

•

Datum van het belastbaar feit 1 (levering, dienstverrichting, datum betaling indien
voorafgaand aan de levering of de dienstverrichting) APART vermelden indien
VERSCHILLEND van de factuurdatum

Hoeveelheid en aard van de verkochte goederen en/of van de verrichte werken/diensten;
OPGELET: Omschrijving mag niet te vaag zijn – eventueel verwijzing naar offerte
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•

De maatstaf van heffing per btw-tarief;

•

Eenheidsprijs;

•

Eventueel verleende korting-contant en prijskortingen;

•

Toepasselijk btw-tarief en het totaalbedrag van de verschuldigde btw;

•

Bij vrijstelling van btw de verwijzing naar de wettelijke bepaling (Belgisch of Europees) of een
gelijkwaardige vermelding (zie verder *1)

Belastbaar feit = het feit waardoor de wettelijke voorwaarden vervuld worden die vereist zijn voor de opeisbaarheid
van de btw
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Bijzondere gevallen niet vermelding btw-bedrag *1
1. Medecontractant
Moet u als aannemer factureren met “btw medecontractant” dan moet u het volgende vermelden:
“btw verlegd, medecontractant KB nr. 1 art. 20”

2. Intracommunautaire levering
= verkoop van goederen aan een btw-plichtige klant in een andere lidstaat van de Europese Unie
In dit geval dient u het volgende te vermelden:
Ofwel “Vrij van btw, intracommunautaire levering, art. 39bis W.BTW”
Of elke gelijkwaardige vermelding zoals:
“art. 138 Richtlijn 2006/112/EG”
“vrij van btw wegens intracommunautaire levering”

3. Intracommunautaire diensten
= verrichten van een dienst voor een btw-plichtige klant in een andere lidstaat van de Europese Unie
In dit geval dient u het volgende te vermelden:
Ofwel “btw verlegd intracommunautaire dienst, art. 21 § 2 W.BTW”
Of elke gelijkwaardige vermelding

4. Uitvoer
In dit geval dient u het volgende te vermelden:
Vrijgesteld van BTW – art. 39 W.BTW

5. Margeregeling
Bij toepassing van een bijzondere margeregeling dient één van volgende vermeldingen verplicht op de
factuur te worden vermeld:
“Bijzondere regeling – gebruikte goederen”
“Bijzondere regeling – kunstvoorwerpen”
“Bijzondere regeling – voorwerpen voor verzamelingen of antiquiteiten”
Merk hier op dat de aard van het verkochte goed van groot belang is.
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Tegen wanneer moet u ten laatste factureren?
Tot 2012: 5e werkdag van de volgende maand
Vanaf 2013: 15e kalenderdag van de maand volgend op de levering of dienstverrichting

Speciale gevallen
1. Creditnota’s
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Als u een creditnota opmaakt dient u altijd te verwijzen naar de factuur waarop deze betrekking heeft.
Bovendien moet u een bijzondere regel voorzien:
“BTW terug te storten aan de Staat in de mate waarin ze oorspronkelijk in aftrek werd gebracht”

2. Uitreiken van een duplicaat
Het kan altijd gebeuren dat een factuur verloren gaat. Indien uw klant u verzoekt om een duplicaat af te
leveren dien je toch een aantal zaken in het achterhoofd te houden.
Ten eerste moet het duplicaat een exacte kopie zijn van de originele factuur.
Bovendien dient u uitdrukkelijk volgende tekst te vermelden: “Dubbel uitgereikt op aanvraag van de klant
ter vervanging van de verloren of de vernietigde factuur – duplicaat uitgereikt op xx/xx/xxxx”
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Voorbeeldfactuur

De Vliegende Schotel BVBA
Melkweg 35
2500 LIER

Tot de maan en terug NV

Telefoon
E-mail

03/123.45.67
info@devliegendeschotel.be

BTW nr.
RPR
IBAN code
BIC code

BE 0123.456.789
Mechelen
BE54 1234 5678 0099
BPOT BE B1

Maanstraat 5
2500 LIER
BE 0987.654.321
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Factuur
Factuurnummer
2013/05

Factuurdatum
15/03/2013

Aantal

Datum
levering/dienstverr
24/02/2013

Vervaldatum
14/04/2013

Omschrijving

Eh-prijs

BTW
%

Totaal

€ 850,00

21%

€ 4.250,00

5

Schotelantennes PX-158

20

Kabelgoten

€ 5,50

21%

€ 110,00

10

HDMI-aansluitingen

€ 34,00

21%

€ 340,00

MvH :

€ 4.700,00

BTW :

€ 987,00

Totaal
:

€ 5.687,00

MvH

BTW 21%
€ 4.700,00

Totaal
€ 4.700,00

BTW

€ 987,00

€ 987,00

BTW 0%

BTW 6%

BTW 12%

Gelieve de vervaldatum van deze factuur te respecteren
Verkoopsvoorwaarden zie achterzijde

De nieuwe factureringsregels 2013
Boekhoudkantoor Marien BVBA
Boekhouding en fiscaliteit

info@boekhoudkantoormarien.be
www.boekhoudkantoormarien.be

Opmaken van een correcte factuur – waarom is dit zo
belangrijk?
Indien er een verplichte btw-vermelding ontbreekt op uw facturen kan de administratie voor ELKE
“onregelmatige” factuur een boete opleggen die kan oplopen tot 200% van de verschuldigde btw.

Tevens dient opgemerkt te worden dat de administratieve boetes sinds 1 juli 2012 de hoogte zijn ingegaan.
Per onregelmatige factuur geldt nu het volgende boetetarief:
•
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1e overtreding
o

Toevallig of geen afbreuk aan belangen schatkist: € 25/factuur – zij het wel minimum € 50 en
maximum € 250;

o

Overige: € 50 met een maximum van € 500.

•

2e overtreding: € 125 met een maximum van € 1.250;

•

Volgende overtredingen: € 250 met een maximum van € 5.000.

Gevolgen voor btw-aftrek?
Indien een van de verplichte BTW vermeldingen ontbreekt, spreken we van een “onregelmatige” factuur.
Hierop bestaat in principe geen recht op aftrek van de op de factuur aangerekende btw.

Elektronische facturen
De nieuwe wetgeving schakelt de elektronische factuur gelijk met de papieren factuur. Maar het gebruik van
de elektronische factuur is slechts toegestaan indien deze door de afnemer wordt aanvaard.
Voor zowel de elektronische als de papieren factuur dient de authenticiteit van herkomst, de integriteit van
de inhoud en de leesbaarheid worden gewaarborgd.

Bewaren van facturen
De gelijkschakeling van de elektronische en papieren factuur heeft tot gevolg dat er kan gekozen worden op
welke wijze de belastingplichtige zijn facturen bewaart, digitaal of op papier.
Aan de termijn wijzigt niets, deze blijft behouden op 7 jaar (uitz. 15 jaar – onroerende goederen). Deze
termijn begint te lopen vanaf 1 januari van het jaar volgend op de uitreikingsdatum van de factuur.
Vanaf 2013 volstaat het dat de facturen ergens op Belgisch grondgebied bewaard worden. Elektronische
bewaarde facturen die online raadpleegbaar zijn mag u om het even waar bewaren.
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Meer info
Indien u vragen heeft over dit onderwerp, aarzel dan niet om ons te contacteren.
Wij zullen zo snel mogelijk een duidelijk antwoord geven op al uw vragen.

Contactgegevens
Wij zijn maandag tot donderdag bereikbaar van 8u30 tot 12u en van 13u tot 17u30.
Elke vrijdag tot 15u30.
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Telefoon: 03/489.11.46 – Fax: 03/489.29.41
E-mail: info@boekhoudkantoormarien.be

Website: www.boekhoudkantoormarien.be

Niets uit deze uitgave mag zonder voorafgaande toestemming van Boekhoudkantoor Marien BVBA verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt
door middel van druk, offset, fotokopie of microfilm of in enige digitale, elektronische, optische of andere vorm.
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