
Europese standaardvoorwaarden opmaak facturen 

 

Vanaf 1 januari 2004 moeten alle facturen in de EU aan een aantal standaardvoorwaarden voldoen. 
Voortaan dienen alle regels met betrekking tot de omzetbelasting op uw rekening te worden vermeld.  

Dit is het gevolg van een Europese richtlijn die in 2001 is ingevoerd. Het aantal gegevens op de factuur kan 
hierdoor fors toenemen. Daartegenover staat dat ondernemers niet meer worden geconfronteerd met 
uiteenlopende eisen die nu nog door de lidstaten aan facturen worden gesteld.  

Ander voordeel van de nieuwe regeling is dat elektronisch factureren voortaan zonder voorafgaande 
vergunning mogelijk is. De in Nederland reeds bestaande regeling op dat terrein zal niet worden gewijzigd. Dat 
houdt in dat bij zakelijke transacties in Nederland waarbij geen verleggingsregeling of margeregeling van 
toepassing is, het BTW-nummer van de afnemer niet verplicht is. In alle andere gevallen wordt het verplicht.  

Factuurvoorwaarden 

Op een door u uitgereikte factuur moet ten minste staan:  

 - de datum van uitreiking;  
 - een opvolgend nummer, overeenkomend met de boeking in uw administratie;  
 - zowel uw eigen als het BTW-identificatienummer van de afnemer (bij alle Europese transacties én 

binnenlandse transacties waarbij de verleggings- of margeregeling van toepassing is);  
 - de naam, het adres en de woonplaatsgegevens van zowel de leverancier als de afnemer;  
 - de hoeveelheid, aard en datum van de geleverde prestatie;  
 - de maatstaf van de BTW-heffing voor elk tarief of elke vrijstelling, de eenheidsprijs exclusief belasting, 

evenals de eventuele vooruitbetalingkortingen, prijskortingen en –rabatten;  
 - in geval van een vrijstelling of wanneer de afnemer tot voldoening van de belasting is gehouden, een 

verwijzing naar de betreffende bepaling in deze richtlijn (2001/115/EG van 20 december 2001) of naar 
de overeenkomstige nationale bepaling of enige andere vermelding dat de levering is vrijgesteld of 
onder de toepassing van de verleggingsregeling valt;  

 - wanneer de margeregeling wordt gehanteerd, een verwijzing naar artikel 26 of 26 bis, of de 
overeenkomstige nationale bepalingen, of enige andere vermelding dat de margeregeling is toegepast;  

 - wanneer degene die tot voldoening van de belasting gehouden is, een fiscaal vertegenwoordiger is in 
de zin van artikel 21, lid 2, het BTW-identificatienummer van deze fiscaal vertegenwoordiger, samen 
met zijn volledige naam en adres;  

 - het toegepaste BTW-tarief;  
 - het te betalen BTW-bedrag. Dat moet worden uitgedrukt in de munteenheid van de lidstaat waar de 

levering of dienst wordt verricht. 
  - Ondertekening van de factuur kan niet worden verplicht. Wel kunnen de douane- of belastingdiensten 

van de lidstaten, met het oog op de controle, een vertaling vragen van de factuur.  

Elektronische facturering 

Er is daarnaast een uniforme regeling getroffen voor elektronische facturering:  
 - elektronische facturering mag zonder vergunning;  
 - een lidstaat kan wel een voorafgaande kennisgeving eisen;  
 - de belastingplichtige kan in het algemeen zelf bepalen waar hij de (elektronische) facturen opslaat; hij 

moet wel zorgen dat hij ze op verzoek zonder onnodig uitstel ter beschikking kan stellen;  
 - voor facturen opgemaakt door een ander dan de belastingplichtige wanneer die ander, (behoudens 

enkele uitzonderingen) buiten de EU is gevestigd en voor het opslaan van de administratie buiten de 
EU kunnen de lidstaten aanvullende voorwaarden stellen;  

 - indien de verplichte vermeldingen op de factuur in bepaalde sectoren tot moeilijkheden leiden kan een 
uitzondering worden gemaakt;  

 - indien de elektronische facturen zijn opgeslagen in een andere lidstaat dan de lidstaat van vestiging 
van de ondernemer heeft de lidstaat van vestiging voor controledoeleinden recht op toegang tot die 
gegevens volgens haar regelgeving. 

 


