Nieuwe facturatieregels vanaf 1/01/2013
Recent heeft de ministerraad een wetsontwerp goedgekeurd om de Belgische BTWwetgeving te harmoniseren met de Europese richtlijnen. Er komen echter zeker nog
wijzigingen aan de nieuwe facturatieregels die vanaf 1 januari 2013 in werking getreden
zijn. 2013 geldt als een overgangsperiode om de bedrijven de kans te geven om hun
softwaresystemen aan te passen. Dit betekent dat de oude facturatieregels nog geldig
blijven, maar dat men ook kan opteren om in 2013 al de nieuwe regels toe te passen.
U vindt hier alvast de belangrijkste wijzingen.
Wanneer moet ik een verkoopfactuur opmaken?
Vanaf 1 januari 2013 moeten we uiterlijk de 15de van de maand na de maand waarin de
BTW opeisbaar is, onze verkoopfactuur opmaken. Tot nu toe hadden we tijd tot de 5de
werkdag van de maand erna.
We raden iedereen toch aan om niet te wachten tot 15 dagen erna. We kunnen anders nooit
meer tijdig de BTW-aangiften indienen. Tevens kunnen klanten pas betalen als ze hun
factuur hebben ontvangen.
Wanneer is de BTW opeisbaar?
De huidige wetgeving bepaalt dat de BTW opeisbaar is:
1. als de levering van het goed heeft plaatsgevonden of als de dienst is voltooid;
2. bij ontvangst van een deel van de prijs;
3. bij het vragen van een voorschot, bij het opmaken van de voorschotfactuur.
Stel: we vragen in november 2012 10% voorschot op de bestelling van goederen die
pas in december 2012 zullen worden geleverd. De oude wet blijft gelden tot
31/12/2012. Bijgevolg moeten we deze voorschotfacturen opnemen in de BTWaangifte van de maand november 2012, daar deze BTW opeisbaar is.
Wat wijzigt er vanaf 1 januari 2013?
1. blijft ongewijzigd
2. blijft ongewijzigd
3. de regeling van de voorschotfacturen wijzigt!
Voorschotfacturen
Vanaf 1 januari 2013 mogen we onze voorschotfacturen niet meer opnemen in onze BTWaangifte tenzij:
1. het voorschot is betaald
- De voorschotfactuur is opgemaakt of ontvangen in januari en betaald in januari:
dan moet deze voorschotfactuur opgenomen worden in de BTW-aangifte van januari.
- De voorschotfactuur is opgemaakt in januari en pas betaald in maart: dan moet
deze opgenomen worden in de BTW-aangifte van maart.
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2. de levering/dienst vermeld op de voorschotfactuur is verricht.
- De voorschotfactuur is opgemaakt in januari, de levering gebeurt in februari en de
betaling pas in maart: dan moet de factuur opgenomen worden in de BTW-aangifte
van februari.
Ofwel maakt het bedrijf nog voorschotfacturen volgens het oude systeem. Dan moet men
deze voorschotfacturen boeken en de BTW betalen. Ofwel past men de nieuwe regeling toe
en "vraagt men een betaling", maar dan zonder BTW. Van zodra dit gevraagde bedrag
betaald is of het goed geleverd is of de dienst voltooid is, moet een echte factuur met BTW
opgemaakt worden en geboekt worden.
Het financieel journaal zal moeten worden bijgehouden zodat de BTW-aangifte correct kan
worden opgemaakt.
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 voor de papieren factuur dient de authenticiteit van
herkomst, de integriteit van de inhoud en de leesbaarheid worden gewaarborgd.
Bedrijfscontrole
Door de gewijzigde opeisbaarheid van de BTW zal de belastingplichtige moeten kunnen
aantonen dat de verrichting die men factureert daadwerkelijk heeft plaatsgevonden.
Voor een afnemer kan de factuur vergeleken worden met een goedgekeurd kooporder, de
leveringsnota en het betalingsbewijs.
Voor de leverancier kan de factuur vergeleken worden met de bestelbon, de
vervoerdocumenten en de ontvangst van betaling.
Intracommunautaire leveringen en verwervingen
Bij vrijgestelde intracommunautaire goederenlevering is er geen factureringsverplichting
meer voor ontvangen voorschotten. De factuur moet uitgereikt worden wanneer de levering
heeft plaatsgevonden en wel uiterlijk de 15de van de maand erna.
Vereenvoudigde factuur
In bepaalde gevallen mag er een vereenvoudigde factuur worden uitgereikt. Dit is onder
andere het geval als het bedrag van de factuur lager is dan 100 EUR, exclusief BTW.
Hou er wel rekening mee dat er geen vereenvoudigde facturen worden uitgereikt bij een
levering met installatie, een verkoop op afstand, intracommunautaire handelingen of
vereenvoudigd driehoeksverkeer.
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De vereenvoudigde factuur bevat volgende vermeldingen:
- factuurdatum
- factuurnummer
- identificatie van de geleverde goederen of diensten
- de maatstaf van heffing
- verschuldigde BTW
- naam, adres en BTW-nummer leverancier
- BTW-nummer klant, of bij gebreke van BTW-nummer naam en adres van de klant
De vereenvoudiging situeert zich op de beperkte identificatie van de klant en het niet
verplicht vermelden van de eenheidsprijs, hoeveelheid, kortingen en de datum van de
handeling.
Hier kan de vraag gesteld worden of het wel degelijk gaat om een echte vereenvoudiging?
Bewaren van facturen
Vanaf 1 januari 2013 zal de belastingplichtige kunnen kiezen hoe hij zijn facturen zal
bewaren: digitaal of op papier.
BESLUIT
Maak de verkoopfacturen op als de levering heeft plaatsgevonden, de dienst is verricht of
wanneer de betaling is gebeurd. Dit maakt het allemaal veel gemakkelijker.
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