
Inleiding elektronisch factureren

www.efacturerenindepraktijk.nl                                                                          #ublaan

Even voorstellen

Gerard Bottemanne, 1956

Onderzoeksbureau GBNED sinds 1999.

Gebieden:

• Administratieve software;

• Productontwikkeling;

• Innovaties.

• Accountancy

• Financials
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Inleiding

Wat is er nodig voor elektronisch factureren?

1. Berichtstandaard;

UBL, UN/CFACT, etc.

EU: EN16931 subset van factuurvelden t.b.v. overheden.

2. Kanaal;

Email, PEPPOL, etc.

3. Adoptie;

Softwareleveranciers;

Gebruikers. 

Richtlijn Directive 2014/55/EU. 
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Drie verzendstromen

1. Van boekhoud- of factuurpakket naar email            UBL+PDF

2. Van boekhoud- factuurpakket naar boekhoudpakket via email           UBL+PDF 

3. Van boekhoud- factuurpakket naar boekhoudpakket via PEPPOL          UBL+PDF 

PDF als leesbaar document voor de gebruiker (en accountant);

UBL (XML) om automatisch een transactie te boeken. 
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PEPPOL

Afsprakenstelsel (en soort telefoonboek) op Europees niveau.

Op basis van: KVK-nr, OIN-nr, IBAN, BTW-nr en GLN.

Facturen versturen en ontvangen via PEPPOL;

On boarding

Bovenstaande betekent dat elke softwareleverancier zijn klanten moet opvoeren in 

dat 'telefoonboek’. 

Aandachtspunten:

• Noodzakelijke controles voor opvoeren klanten; uniform conform SI?

• Vehuizing: wat te doen als klant kiest voor ander softwarepakket?
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PEPPOL

Autodiscovery

E-facturen automatisch via het PEPPOL-netwerk sturen als de ontvanger in het 

netwerk zit. 

• Opgave verzendwijze per 

ontvanger is dan niet nodig.

• Wel vooraf opgave KVK-nr, 

OIN-nr, IBAN, BTW-nr of GLN.
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UBL en Factuurscenario’s

Scenario UBL NLCIUS

Standaard BTW laag en hoog

Factuurkorting- en toeslag (zie voorbeeld hierna)

BTW verlegd, ICP, export en margeregeling

Tarieven inclusief BTW

BTW betalingskorting en kredietbeperking

Verzamelfacturen

G-rekening (inlenersaansprakelijkheid)

Creditnota onder meer België

Zoveel landen, branches, sectoren, etc…  zoveel smaken.
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Audit aspecten

1. Wat is de originele factuur? UBL, PDF of beide.

2. Bij ontvangst automatische controle op afzender IBAN, BTW-nr, KvK-nr.

3. Ontvangen factuur zo mogelijk koppelen aan verplichting.

4. Eerste maal factuur van leverancier handmatig accorderen.

Na twee keer (of vaker) volledig automatisch boeken.

5. Grensbedragen waarbij factuur altijd handmatig gecontroleerd wordt.

6. Afwijking op gemiddelde, waarbij factuur altijd handmatig gecontroleerd wordt.

7. Bankrekening factuur idem aanwezige bankrekening crediteur.

Op PDF “LET OP: onze bankrekening is gewijzigd”. 

8.
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Vragen?

Gratis op te vragen

“De complete gids elektronisch factureren”

(update december 2018)

Via www.softwarepakketten.nl

http://www.softwarepakketten.nl/

