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Overzicht factuurvereisten BTW
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Datum uitreiking factuur
Opeenvolgend factuurnummer (mag meerdere reeksen)
BTW-identificatienummer van de leverancier/dienstverrichter (bij fiscale eenheden het BTW-nummer van het onderdeel van de fiscale eenheid dat de prestatie
levert)
BTW-identificatienummer van de afnemer indien een verleggingsregeling van toepassing is of een intracommunautaire levering wordt verricht
NAW-gegevens van de leverancier en van de afnemer (vermeld hierbij de volledige juridische naam van de leverancier én de afnemer. Het vermelden van de
handelsnaam mag ook. Op voorwaarde dat die in combinatie met het adres en woonplaats bij de KvK is geregistreerd. Vermeld ook het volledige adres waar de
ondernemer feitelijk is gevestigd van leverancier en afnemer. Het vermelden van alleen en postbusnummer is niet voldoende.)
Hoeveelheid en een duidelijke omschrijving (aard) van de geleverde goederen of diensten
Datum waarop de levering of dienst heeft plaats gevonden
Maatstaf van heffing voor elk tarief of elke vrijstelling, de eenheidsprijs exclusief BTW, evenals de eventuele vooruitbetalingskortingen en andere kortingen indien
die niet in de eenheidsprijs zijn begrepen
Toegepaste BTW-tarief
Te betalen BTW-bedrag (Het te betalen BTW-bedrag moet in € op de factuur worden vermeld. Als de te betalen bedragen zijn overeenkomsten in een andere
geldeenheid, dan wordt de wisselkoers vastgesteld overeenkomstig de laatst genoteerde verkoopkoers op het tijdstip waarop de BTW verschuldigd wordt.
Indien een verleggingsregeling van toepassing is de vermelding “BTW verlegd”
Indien van toepassing een verwijzing naar de vrijstelling of intracommunautaire levering
Gegevens over het vervoermiddel (nieuw of gebruikt) **z.o.z.
Indien de afnemer de factuur uitreikt in plaats van de leverancier of dienstverrichter, de vermelding “factuur uitgereikt door afnemer”
Indien van toepassing de vermelding
“Bijzondere regeling – gebruikte goederen” of
“Bijzondere regeling – kunstvoorwerpen” of
”Bijzondere regeling – voorwerpen voor verzamelingen of antiquiteiten”
Indien van toepassing de NAW-gegevens en het BTW-identificatienummer van de fiscaal vertegenwoordiger
Indien van toepassing de vermelding “Bijzondere regeling reisbureaus”
Indien het factuurbedrag niet hoger is dan € 100 (inclusief BTW) of het een aanvullend document is op een eerdere factuur, die duidelijk verwijst naar de eerdere
factuur, gelden beperktere voorwaarden. Op de factuur moet dan de NAW-gegevens van de leverancier staan en hetgeen hiervoor is genoemd bij sub 1,6 en 10
(of in plaats van 10, de gegevens aan de hand waarvan het BTW-bedrag kan worden berekend). Deze regeling geldt niet voor intracommunautaire leveringen of
als de leverancier of dienstverrichter in het buitenland is gevestigd.
Als sprake is van een fiscale eenheid BTW wordt op de factuur geen BTW vermeld. Vermeld op de factuur ‘geen BTW vanwege fiscale eenheid BTW’
Overige niet-BTW-factuurvereisten:
- KvK-nummer leverancier
- Bankrekeningnummer en BIC/IBAN

Dit is een uitgave van van vilsteren BTW advies. De informatie in dit document heeft een signalerend karakter en is niet bedoeld als beroepsmatig advies. Hoewel de uiterste zorg is besteed aan deze uitgave
draagt van vilsteren BTW advies geen verantwoordelijkheid voor eventuele fouten of onvolkomenheden. Indien u prijs stelt op meer informatie op het gebied van BTW, neem dan contact op met van vilsteren
BTWadvies, telefoonnummer: 085-0403220 of email: info@btwadvies.com.

** ER IS SPRAKE VAN EEN NIEUW VERVOERMIDDEL ALS NA DE EERSTE INGEBRUIKNAME VAN HET VERVOERMIDDEL NIET MEER DAN ZES MAANDEN ZIJN VERSTREKEN OF ALS HET VERVOERMIDDEL TEN HOOGSTE 6.000 KM HEEFT AFGELEGD.
BIJ DE LEVERING VAN EEN NIEUW VERVOERMIDDEL AAN EEN AFNEMER IN EEN ANDER EU-LIDSTAAT GELDT EEN BIJZONDERE REGELING. DE LEVERING VAN HET NIEUWE VERVOERMIDDEL VALT ALTIJD ONDER HET NULTARIEF EN DE KOPER IS
IN EIGEN LAND BTW VERSCHULDIGD. DIT GELDT OOK ZO ALS DE KOPER EN VERKOPER PARTICULIEREN ZIJN. DE VERKOPER, DIE PARTICULIER IS, WORDT DAN ALS ONDERNEMER VOOR DE BTW AANGEMERKT. BIJ DE
INTRACOMMUNAUTAIRE LEVERING VAN EEN NIEUW VERVOERMIDDEL MOET DE LEVERANCIER ALTIJD EEN FACTUUR UITREIKEN. OP DIE FACTUUR MOETEN DE GEGEVENS WORDEN VERMELDT DIE NODIG ZIJN OM TE BEPALEN OF EEN
VERVOERMIDDEL NIEUW IS. UIT DE FACTUUR MOET BLIJKEN DAT NA DE EERSTE INGEBRUIKNAME VAN HET VERVOERMIDDEL NIET MEER DAN ZES MAANDEN ZIJN VERSTREKEN OF UIT DE FACTUUR MOET BLIJKEN DAT HET VERVOERMIDDEL
TEN HOOGSTE 6.000 KM HEEFT AFGELEGD.
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