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1. Inleiding 
Een ieder die voor de 
omzetbelasting wordt aangemeld 
als ondernemer brengt btw aan zijn 
klanten in rekening. De in rekening 
gebrachte btw dient te worden 
afgedragen aan de belastingdienst.

Daarnaast wordt aan de 
ondernemer btw in rekening 
gebracht indien hij prestaties 
afneemt bij een andere btw-
plichtige ondernemer. De btw die 
aan de ondernemer in rekening is 
gebracht mag worden afgetrokken 
van de btw die door de ondernemer 
dient te worden afgedragen aan de 
belastingdienst. 

De btw mag alleen in aftrek worden 
genomen als de factuur voldoet 
aan de zogeheten factuureisen 
van artikel 35a van de Wet OB 
1968. Volgens artikel 34d is het 
voor facturen onder de € 100 
toegestaan om een vereenvoudigde 
factuur uit te rijken. Voor de 
vereenvoudigde factuur gelden 

andere eisen. Bij kleine onjuistheden 
of onvolledigheden zal geen aftrek 
worden geweigerd. Indien grovere 
fouten worden gemaakt, zal aftrek 
door de belastingdienst worden 
geweigerd. Het is daarom van belang 
om aan de factuureisen te voldoen. 

2. Factuureisen
Een factuur moet de volgende 
gegevens bevatten:
• De datum waarop de factuur is  
 uitgereikt.
• Een opeenvolgend factuurnummer 
 uit een reeks die ook bij de   
 overgang naar een nieuw   
 jaar doorloopt.
• Btw-identificatienummer van de  
 ondernemer die de prestatie heeft  
 verricht.
• Btw-identificatienummer van de  
 afnemer indien er sprake is van  
 een intracommunautaire levering  
 of als de btw wordt verlegd.
• De volledige naam en het volledige  
 adres van de ondernemer en zijn  
 afnemer.
 Het gaat om de juridische naam.  
 De handelsnaam mag ook, als   
 die in combinatie met het adres  
 en woonplaats bij de Kamer van  
 Koophandel is geregistreerd. 
• De omvang en de aard van de   
 verrichte prestaties.

• De datum waarop de prestatie  
 heeft plaatsgevonden.
• De vergoeding voor elk tarief apart.
• Het btw-tarief en het bedrag aan  
 te betalen btw.
• Indien de btw wordt verlegd, 
 er sprake is van een    
 intracommunautaire levering of
  als een vrijstelling van toepassing  
 is moet dit op de factuur te   
 worden vermeld.

3. Eisen vereenvoudigde factuur
Op een vereenvoudigde factuur 
moeten de volgende gegevens 
vermeld worden:
• De datum waarop de factuur is  
 uitgereikt.
• De identiteit van de ondernemer  
 die de prestatie verricht.
• De aard van de prestatie.
• Het te betalen bedrag aan btw of  
 gegevens waarmee dit bedrag kan  
 worden berekend.
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Factuureisen
Ondernemers kunnen de btw die aan hen in rekening is gebracht 
onder voorwaarden terugkrijgen. Om de btw terug te mogen vragen 
moet de factuur aan een aantal eisen voldoen.

Administratiekantoor ASK 
Administratiekantoor ASK is een 
administratiekantoor voor de culturele sector. 
Kantoor ASK geeft financieel advies, verzorgt 
voor haar klanten de administratie en berekent 
de salarissen. administratiekantoorask.nl  020 - 
6208339

Hoewel aan de inhoud van dit informatieblad 
de uiterste zorg is besteed, aanvaart 
Administratiekantoor ASK geen enkele 
aansprakelijkheid voor eventuele onvolledigheden 
en/of onjuistheden in de tekst. 


