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factuur    

Kleine (digitale) foutjes, grote gevolgen
Een factuurgebrek kan tot forse boetes leiden. Nu steeds meer facturen digitaal 
worden verzonden, dienen zich nieuwe aandachtspunten aan. 

Adres Een correcte factuur moet de fiscus in staat stellen 
om zowel de ondernemer die de levering of dienst ver-
richt als de afnemer te traceren. De factuur moet daarom 
de naam en adresgegevens van beiden vermelden. Bij de 
adressering gaat het in de praktijk nog weleens fout. Veel 
bedrijven menen te kunnen volstaan met de vermelding 
van het postbusnummer. Dit is niet voldoende. Het adres 
waar de onderneming feitelijk is gevestigd, moet worden 
vermeld. Gebeurt dit niet, dan is er sprake van een 
‘ materieel gebrekkige’ factuur. 

Boete Indien een leverancier alleen zijn postbusnummer 
vermeldt, loopt hij het risico van een boete van € 5.278 
per gebrekkige factuur. Daar de adresvermelding door-
gaans ‘uit het systeem rolt’ of is voorgedrukt, is een 
derge lijk gebrek vaak niet tot één factuur beperkt. 

Afnemer Voor de afnemer is het risico van een onjuiste 
vermelding van zijn adres dat het recht op aftrek van 
voorbelasting kan vervallen. Op zich betreft dit een licht 
gebrek (stcrt. 2014, 36166) dat het recht op aftrek niet 
hoeft te verhinderen. Echter, meerdere lichte gebreken 
maken de kans op weigering van aftrek groter.

Digitale factuur
In geval van digitale facturering gelden dezelfde factuur-
vereisten als bij de papieren variant. Enkele extra aan-
dachtspunten dienen zich wel aan. Zo moet de datum op 
de factuur overeenkomen met de verzenddatum. Ook 
verzending en ontvangst zult u moeten kunnen bewijzen. 
Het is dus zaak de oorspronkelijke mails te bewaren. 
Daarnaast moet u de authenticiteit van de factuur 
kunnen aantonen, bijvoorbeeld door gebruik van een 
elektronische handtekening. Dit moet ervoor zorgen dat 
wijzigingen na verzending niet mogelijk zijn. 

bz-advies
Betrek de ICT-afdeling bij het proces van digitale facturering. Regel met 
hen hoe aan de bewaarplicht van facturen en mails kan worden 
 voldaan en hoe de authenticiteit van digitale documenten kan worden 
geborgd. 

Risico’s De risico’s voor gebreken bij digitale facturen 
zijn dezelfde als bij de papieren variant: voor de leveran-
cier een boete van € 5.278 per factuur, voor de afnemer 
het weigeren van vooraftrek. 

  Ga met uw cliënt goed na hoe facturen tot stand komen en waar fouten (bijvoorbeeld in de adressering) 
kunnen ontstaan. Betrek zo nodig andere deskundigen (ICT) hierbij.

adviseur    

Boete voor de adviseur?
Bij een boeteonderzoek gericht op beboeting van de cliënt, komt de adviseur voor 
verschillende dilemma’s te staan. Wat zijn deze dilemma’s en hoe hiermee om te 
gaan? Wat zijn de aandachtspunten bij beboeting van de adviseur?

Dilemma’s van de adviseur Bij boeteonderzoek van de 
Belastingdienst gericht op beboeting van de cliënt, is het 
goed denkbaar dat de cliënt stelt dat de adviseur verant-
woordelijk is voor de juiste belastingheffing. Kan de 
 adviseur op zijn beurt stellen dat juist de cliënt verant-
woordelijk is? Kan hij de gegevens die hij aan de cliënt 
heeft verstuurd, overleggen of schendt hij daarmee zijn 
contrac tuele geheimhoudingsplicht? Kan het handelen 
van de adviseur worden gebracht onder een beboetbare 
gedraging? En zo ja, hoe kan de adviseur zich in het 
boete onderzoek verweren? En, niet onbelangrijk, kan de 

relatie met de cliënt worden behouden en welke gevolgen 
heeft een negatieve uitkomst van het boeteonderzoek 
voor de tucht- en civielrechtelijke aansprakelijkheid van 
de adviseur? 

Het boeteonderzoek
De Belastingdienst lijkt zeer terughoudend gebruik te 
maken van de bevoegdheid om boetes op te leggen aan 
adviseurs. Voor de gedragingen van art. 67o AWR 1959 
(medeplichtigheid, doen plegen en uitlokking) zijn sinds 


