Factuurvereisten voor de ondernemer
Als ondernemer ben je vrijwel altijd verplicht om een factuur uit te reiken. De facturen die je uitreikt,
moeten voldoen aan de wettelijke eisen. Als de facturen namens jou worden uitgereikt, het
zogenaamde 'outsourcing', moeten ze uiteraard aan dezelfde eisen blijven voldoen.
Als je facturen niet aan de wettelijke eisen voldoen, is het mogelijk dat je afnemer geen recht heeft op
aftrek van btw. Op alle facturen die je uitreikt, moet in elk geval de onderstaande, door de wet
bepaalde, basisgegevens duidelijk worden vermeldt.
-

-

-

-

Je volledige naam en die van de afnemer
Je vermeldt hier de juridische naam. De handelsnaam mag ook, als die in combinatie met het
adres en woonplaats bij de Kamer van Koophandel is geregistreerd. Bij fiscale eenheden is
het gebruikelijk dat de naam van het onderdeel dat de prestatie levert op de factuur staat.
Je volledige adres en dat van je afnemer
Je vermeldt het adres waar de onderneming feitelijk is gevestigd. Vermelding van alleen een
postbusnummer is niet voldoende.
Je btw-nummer
Bij fiscale eenheden is dat het btw-nummer van het onderdeel dat de prestatie levert.
Je KvK-nummer
De datum waarop de factuur is uitgereikt
Een opeenvolgend nummer
De aard van de goederen of diensten die je hebt geleverd
De hoeveelheid van de goederen of de omvang van de diensten die je hebt geleverd
De datum waarop de goederen of diensten zijn geleverd, of de datum van een vooruitbetaling
het bedrag dat je in rekening brengt, exclusief btw
Lever je prestaties met verschillende btw-tarieven? Vermeld dan de aparte bedragen. Neem
daarnaast de eenheidsprijs op, als dit van toepassing is.
Het btw-tarief dat je in rekening brengt
Het btw-bedrag

Wanneer ben je verplicht een factuur uit te reiken:
Je maakt een factuur op voor alle goederen en diensten die je levert aan andere ondernemers. Ook
rechtspersonen die geen ondernemer zijn (ook buitenlandse), stuur je een factuur. Dit kunnen
bijvoorbeeld zijn: verenigingen en stichtingen.
Goederen en diensten aan particulieren
Verkoop je goederen of diensten aan particulieren? Dan ben je niet verplicht een factuur uit te reiken,
met uitzondering van de volgende situaties:
-

-

Je hebt een groothandel in levensmiddelen, tabaksproducten, tandheelkundige grondstoffen
of (onderdelen van) tandtechnische werken en ten minste 80% van je afnemers is
ondernemer.
Je levert een nieuw of bijna nieuw vervoermiddel aan een afnemer in een ander EU-land.
Je levering is een afstandsverkoop.
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Welke ondernemers hoeven niet aan alle factuureisen te voldoen?
De volgende ondernemers hoeven geen facturen te maken die aan alle eisen voldoen:
-

-

ondernemers in taxivervoer en openbaar vervoer
ondernemers in de horeca
ondernemers die vrijgestelde goederen of diensten leveren
Ben je gedeeltelijk vrijgesteld, dan moet je voor de belaste goederen of diensten wel
factureren.
ondernemers die hebben afgesproken dat de afnemer de factuur maakt (bijvoorbeeld bij
veilingen)
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