E-invoicing: weg met
papieren facturen?
In een tijdperk waarin de wereld digitaliseert en technische ontwikkelingen zich in
rap tempo opvolgen, kan elektronisch factureren (‘e-invoicing’) niet achterblijven.
Alle lidstaten van de Europese Unie zijn overeengekomen dat e-invoicing is
toegestaan. Vanaf 26 mei 2014 is de e-invoicingrichtlijn van kracht, waarin de
lidstaten afspraken hebben gemaakt over e-invoicing. Daarnaast heeft elke lidstaat
de mogelijkheid om specifieke voorwaarden te stellen aan e-invoicing. Dit komt
tot uitdrukking in de grote verschillen die tussen de verschillende lidstaten op het
terrein van e-invoicing bestaan. Het niet voldoen aan de specifieke voorwaarden
kan leiden tot boetes.
Staat uw bedrijf op het punt over te stappen op
e-invoicing?
Of past u e-invoicing al toe maar bent u er niet zeker
van of uw bedrijf in alle lidstaten aan de voorwaarden
voldoet?
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contactpersonen of met uw vaste aanspreekpunt bij
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Wist u bijvoorbeeld dat:
– ondernemers in enkele lidstaten vooraf aan de
belastingdienst moeten melden dat de server
waarop de elektronische facturen worden bewaard
in een andere lidstaat staat en dat het niet melden
kan leiden tot boetes?
– het volgens wetgeving in sommige lidstaten
verplicht is om vooraf schriftelijke goedkeuring te
verkrijgen van de afnemers om over te stappen
op e-invoicing, bijvoorbeeld door het opstellen
van een e-invoicingovereenkomst met daarin de
rechten en plichten van beide partijen?
– de bewaarplicht van papieren en elektronische
facturen in de verschillende lidstaten verschilt van
6 tot 22 jaar?
– het in een aantal lidstaten verplicht is bij e-invoicing
een specifieke elektronische handtekening te
gebruiken?
– in geval van conversie van papieren naar
elektronische facturen, de papieren facturen in
sommige lidstaten toch nog een aantal jaren
bewaard moeten worden?
– er specifieke voorwaarden gelden met betrekking
tot het archiveren van elektronische facturen?
– per lidstaat de Belastingdienst andere eisen kan
stellen aan de wijze waarop informatie moet
worden verstrekt in het geval van een audit?
– het mogelijk is om e-invoicing uit te besteden,
maar dat ook hier specifieke voorwaarden per
lidstaat van toepassing zijn?

