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Nieuwe btw-factureringsregels  

Met ingang van 1 januari 2013 gelden er nieuwe btw-factureringsregels. Binnen de  
Europese Unie worden overal dezelfde eisen aan een factuur gesteld.  
De volgende regels zijn voor u het belangrijkst: 
 Als op een factuur buitenlandse btw moet worden vermeld, gelden de factureringsregels van het 

desbetreffende land. 
 Als een afnemer zelf de factuur uitschrijft moet op die factuur de volgende tekst worden vermeld: 

“factuur uitgereikt door afnemer”. 
 Als de btw is verlegd moet op de factuur worden vermeld: “btw verlegd”. 
 
Inhoud factuur 
Een factuur moet de volgende gegevens bevatten: 
a. datum uitreiking factuur; 
b. opeenvolgend factuurnummer; 
c. btw-identificatienummer waaronder dienstverrichter een dienst heeft verricht; 
d. btw-identificatienummer afnemer bij intracommunautair leveringen (0% btw) of btw-heffing         
 bij afnemer (verleggingsregeling); 
a. naam en adres van de dienstverrichter en zijn afnemer; 
b. hoeveelheid/omvang en aard verrichte diensten; 
c. datum dienstverrichting of vooruitbetaling; 
d. de vergoeding en de eenheidsprijs exclusief btw; 
e. btw-tarief; 
f. btw bedrag in euro‟s, tot twee cijfers achter de komma; 
g. hiernavolgende aanduiding bij toepassing bijzondere btw-regeling: 

 factuur uitgereikt door afnemer (lees bevrachter) (self-billing) 
 btw verlegd 

l. nummer waaronder dienstverrichter is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. 
 

Let op! Wordt de factuur opgemaakt door de bevrachter, het zogenaamde self-billing, dan blijft u 
aansprakelijk voor de juistheid van de factuur. Ook dient u regelmatig het btw-nummer van de 
bevrachter te controleren. U kunt dit doen op de volgende site:  
http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/vieshome.do. Maakt u een uitdraai van de  
weergegeven resultaten zodat u altijd kunt aantonen dat u op dat moment getoetst heeft en het 
btw-nummer actief was. 
 
Verschillende talen  BTW verlegd   Factuur uitgereikt 
door afnemer 
Duits    Steuerschulderschaft des  Gutschrift 
    Leistungsempfängers 
Engels   Reverse charge   Self-billing 
Frans    Autoliquidation   Autofacturation 

http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/vieshome.do


Bijtelling auto van de zaak 
De verschillende percentages in de bijtelling blijven bestaan. Maar de CO₂-grenzen worden de komende jaren in stappen verlaagd.        

Onderstaande tabel geeft de ontwikkeling van de zuinigheidsgrenzen voor de bijtelling in de jaren 2012-2015 aan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zoals uit bovenstaande tabel blijkt is de bijtelling voor zuinige auto‟s per 1 juli 2012 gewijzigd. Kort samengevat zijn er twee  
mogelijke situaties: 
 

1. U heeft vóór 1 juli 2012 een zuinige auto aangeschaft                                                                                                                                                              
    In dit geval blijft u profiteren van de lage bijtelling van 14% of 20% indien de auto vóór 1 juli voor het eerst op naam is gesteld  
    en onafgebroken vóór en vanaf 1 juli 2012 ter beschikking staat. Zolang de auto maar niet van eigenaar verandert dan wel aan  
    dezelfde persoon ter beschikking blijft staan, blijft de lage bijtelling van toepassing. 
 

2. U heeft na 1 juli 2012 een zuinige auto aangeschaft                                                                                                                                                                 
    In deze situatie kunt u gedurende 60 maanden profiteren van de lage bijtelling. Na de periode van 60 maanden geldt voor u het                    
    bijtellingspercentage volgens criteria die op dat moment zullen gelden. 

Bijtelling afhankelijk van CO₂-uitstoot 2012-2015 (in gr/km)     

Jaar 1 januari 2012 1 juli 2012 2013 2014 2015 

Benzine           

0%   bijtelling < 51 < 51    

14% bijtelling 51-110 51-102 < 96 < 89 < 83 

20% bijtelling 111-140 103-132 96-124 89-117 83-110 

25% bijtelling > 140 > 132 > 124 > 117 > 110 

Diesel           

14% bijtelling < 96 < 92 < 89 < 86 < 83 

20% bijtelling 96-116 92-114 89-112 86-111 83-110 

25% bijtelling > 116 > 114 > 112 > 111 > 110 

BTW privé-gebruik auto 
Met ingang van 1 juli 2011 is de BTW-correctie privé-gebruik auto gewijzigd. Vanaf deze datum is de bijtelling 2,7% van de cataloguswaarde 
van de auto, ongeacht of het een milieuvriendelijke auto is. Indien auto‟s voor het 5e jaar op de balans staan, dan geldt het verlaagde tarief 

van 1,5 %. Dit verlaagde tarief geldt ook voor auto‟s waar, bij aanschaf, geen btw-aftrek is genoten. 

Bovenstaande bijtelling geldt ook indien een kilometeradministratie wordt bijgehouden waarbij er minder dan 500 kilometer privé wordt 
gereden en de auto gebruikt wordt voor woon-werk-verkeer. Voor de BTW wordt woon-werk-verkeer als privé aangemerkt en is de bijtelling, 
voor de btw, van toepassing. Een uitzondering hierop is dat indien de werkplaats geen vast bedrijfsadres is, er in de regel geen woon-werk-
verkeer zal zijn.  
 
Privé-auto 
Indien uw auto privé is aangeschaft en u rijdt hier ook zakelijke kilometers mee, dan geldt er een bijtelling van 1,5% van de cataloguswaarde. 
U mag dan de BTW op de gebruiks- en onderhoudskosten aftrekken. Vanzelfsprekend dient u dan wel de fakturen en brandstofbonnen te 
overleggen.   
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Zorgtoeslag 2013 
Indien uw verzamelinkomen minder is dan € 35.059 (alleenstaande) dan heeft u recht op  
zorgtoeslag. Voor gehuwden en partners geldt een maximaal verzamelinkomen van € 51.691 per 
jaar. Indien uw vermogen op 1 januari 2013 groter is dan € 101.139 (alleenstaande) of  
€ 122.278 (partners) dan heeft u met ingang van 1 januari 2013 geen recht meer op  
zorgtoeslag. De belastingdienst bekijkt n.a.v. voorgaande jaren of u recht heeft op een voorlopige 
teruggave. Omdat het voor ondernemers moeilijk in te schatten is, wat het inkomen in 2013 wordt, 
bekijken wij bij het indienen van de aangifte inkomstenbelasting over 2013 of u recht heeft op 
zorgtoeslag. Indien u geen voorschot heeft ontvangen krijgt u alsnog de zorgtoeslag uitgekeerd.  
 
18 jaar en ouder 
Wanneer uw kinderen 18 jaar worden moeten zij zich zelfstandig gaan verzekeren voor de zorg-
verzekeringswet. Ook zij hebben dan recht op zorgtoeslag. Zij kunnen dit aanvragen via de  
website www.toeslagen.nl. Hiervoor moeten zij wel de beschikking hebben over een DigiD.  
Vanzelfsprekend kunnen wij u hierin behulpzaam zijn. 

  

Kindgebonden budget  
Het kindgebonden budget is een bijdrage in de kosten voor uw kinderen. De voorwaarden zijn dat 
u één of meer kinderen onder de 18 jaar heeft en dat u kinderbijslag ontvangt. De hoogte van het 
kindgebonden budget hangt mede af van het inkomen van uzelf en uw eventuele partner, alsook 
het aantal kinderen jonger dan 18 jaar. De belastingdienst bekijkt n.a.v. voorgaande jaren of u 
recht heeft op een voorlopige teruggave. Omdat het voor ondernemers moeilijk in te schatten is 
wat het inkomen in 2013 zal zijn, bekijken wij bij het indienen van de aangifte inkomstenbelasting 
over 2013 of u recht heeft op het kindgebonden budget. Indien u geen voorschot heeft ontvangen 
krijgt u alsnog het kindgebonden budget uitgekeerd.  
Indien uw vermogen op 1 januari 2013 groter is dan € 101.139 (alleenstaande) of € 122.278 
(partners) dan heeft u met ingang van 1 januari 2013 geen recht meer op Kindgebonden budget.  
 

Belangrijk !! Voorlopige aanslag 2013 
Eind januari 2013 worden de voorlopige aanslagen inkomstenbelasting 2013 door de belastingdienst 
verstuurd. Zoals ieder jaar is het vanzelfsprekend weer belangrijk dat de genoemde inkomens  
aansluiten met de winstverwachting over 2013. Nu proberen wij een zo juist mogelijke inschatting 
van uw inkomen te maken, maar wij zijn wel afhankelijk van de door u verstrekte gegevens. Indien 
de winstverwachting bijgesteld moet worden, laat u het ons dan zo spoedig mogelijk weten, dan 
kunnen wij de aanslagen aanpassen. 

Belastingrente vervangt heffingsrente 
Per 1 januari 2013 wordt de heffingsrente vervangen door de zogenoemde belastingrente en 
gaat deze gelden voor belastingtijdvakken die op of na 1 januari 2012 zijn begonnen. De 
belastingrente wordt berekend vanaf 1 juli volgend op het belastingjaar. Als vóór 1 mei 2013 een 
verzoek wordt gedaan om een voorlopige aanslag op te leggen, wordt over die voorlopige 
aanslag geen belastingrente berekend.  
Als over 2012 recht bestaat op een voorlopige teruggaaf, wordt pas belastingrente vergoed als 
de voorlopige teruggaaf is gedateerd op of na 1 juli 2013. Aan rentevergoeding komt u straks 
dus niet zo snel toe. 

http://www.toeslagen.nl
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T-biljet kinderen 
Bij vakantiewerk, bijbaantjes of fulltime werk dat niet het hele jaar heeft geduurd, wordt er vaak teveel loonbelasting 
ingehouden. Het teveel ingehouden bedrag aan loonbelasting kan via een T-biljet teruggevraagd worden. Deze  
aangiftebiljetten moeten binnen vijf jaar na het einde van het kalenderjaar waarop de teruggave betrekking heeft,  
worden ingediend. De teruggave moet minimaal € 14 bedragen. Wanneer uw kinderen een bijbaantje hebben gehad 
kunt u de jaaropgave(n) naar ons opsturen zodat wij kunnen kijken of er een teruggave inzit.  
U of uw kinderen kunnen dit ook zelf doen via de site van de belastingdienst, www.belastingdienst.nl 
Uw kinderen hebben hier dan wel een DigiD voor nodig. 

Banksparen 
Deze regeling maakt het mogelijk om fiscaal vriendelijk te sparen 
voor een lijfrente in verband met een pensioenopbouw. Door middel 
van een geblokkeerde rekening kunt u sparen voor uw oude dag. 
Het  voordeel van deze regeling is dat de kosten van een  
bankproduct veel lager zijn dan van de traditionele verzekeringen bij 
verzekeringsmaatschappijen.  
Hierdoor kan van uw inleg meer geld overblijven voor het  
oorspronkelijke doel van het sparen. Premies voor lijfrente in  
verband met pensioenopbouw die u in de aangifte 2013 wilt  
aftrekken moeten in 2013 daadwerkelijk betaald zijn. 
Indien u besluit om een storting te doen is het van belang om met 
ons over de hoogte van dit bedrag te overleggen. Dit in verband met 
de fiscale aftrekbaarheid. 

Schenken 
Maak gebruik van vrijstellingen 
Als ouder mag u jaarlijks elk van uw kinderen een schenking doen, zonder dat uw kind schenkbelasting moet betalen. In 2012 is het maximale 
(belastingvrije) bedrag vastgesteld op € 5.030. U mag daarnaast uw kinderen eenmalig een schenking doen van € 24.144, mits zij of hun 
partners tussen de 18 en 34 jaar oud zijn. Met ingang van 1 januari 2013 wordt deze leeftijd verhoogd tot 40 jaar.  Zij krijgen tot dit bedrag een 
belastingvrijstelling. Deze vrijstelling geldt per ouderpaar en niet per ouder. Dus ook als u gescheiden bent, kan het kind maar één keer van 
de vrijstelling gebruik maken. Overige verkrijgers (kleinkinderen en derden) mag u in 2012 een belastingvrije schenking doen van € 2.012.  
 
Indien uw kind een dure studie gaat doen of een huis gaat kopen, een aflossing op zijn huishypotheek doet, of kosten maakt voor het  
verbeteren van de eigen woning, mag u (onder voorwaarden) een verhoogde eenmalige schenking doen tot maximaal € 50.300 (in totaal). 
Ook als u uw kind voor 2010 reeds een eenmalige schenking heeft gedaan, mag u in deze situatie een aanvullende schenking doen tot  
€ 50.300. 
  
Schenkt u uw kind een bedrag dat boven het maximum ligt, dan betaalt hij/zij tot een bedrag van € 115.708 10% schenkbelasting over het 
bedrag boven het maximum. Boven € 115.708 moet 20% worden betaald.  
 
Aangifte 
Wanneer u in 2012 meer schenkt dan € 5.030 moet u vóór 1 maart 2013 aangifte schenkbelasting doen. Ook wanneer u een schenking doet 
welke binnen de verhoogde vrijstelling valt. 

http://www.belastingdienst.nl/


Betalingstermijnen facturen 
De betalingstermijn bij overeenkomsten tussen bedrijven én tussen bedrijven en overheden wordt per 1 januari 2013 wettelijk vastgelegd. 

Betalingstermijn bedrijven onderling 
Binnen 30 dagen:  Als u niets afspreekt of contractueel regelt, dan moet binnen 30 dagen na de factuurdatum worden betaald. 
Maximaal 60 dagen: U mag een langere betalingstermijn van maximaal 60 dagen afspreken. 
Langer dan 60 dagen: Alleen wanneer u kunt aantonen dat een betalingstermijn langer 60 dagen voor geen van beide partijen  
 nadelig is, mag deze worden afgesproken. 
 
Betalingstermijn bedrijven en overheden 
Binnen 30 dagen: Bij overeenkomsten tussen bedrijven en overheden geldt dat binnen 30 dagen na de factuurdatum moet 

worden betaald. Van deze termijn kan vrijwel niet worden afgeweken. 

DigiD 
DigiD is een manier om u op websites van de overheid en organisaties te identificeren.  Door middel van 
een gebruikersnaam en een wachtwoord kunt u inloggen op de website en verschillende zaken regelen.  
 
Welke instellingen doen mee? 
Nationale organisaties:  bijv. belastingdienst (toeslagen), SVB, Kadaster en UWV 
Gemeenten:   voor bijv. uittreksels bevolkingsregister en vergunningaanvragen 
Provincies en waterschappen 
Politie:    doen van aangifte 
Zorg en zorgverzekeraars:  digitaal indienen van declaraties en het bijhouden van het  
  gebruikte eigen risico 
Pensioenoverzicht:  op de site mijnpensioenoverzicht.nl kunt u opvragen hoeveel  
  pensioen u in het verleden bij eventuele werkgevers heeft  
  opgebouwd. 
 
U ziet dat er veel verschillende (soorten) organisaties zijn waarmee u digitaal zaken kunt regelen. Het 
is daarom de moeite waard om een inlogcode aan te vragen. Uw DigiD is een persoonlijke inlogcode 
die alleen door u te gebruiken is. Uw administratiekantoor heeft deze code niet in haar bezit. U zult 
de code dus zelf moeten aanvragen. 
 
Nadere informatie kunt u vinden op onze website www.wavebinnenvaart.nl onder de button Downloads. 

Spookfacturen 
Ondernemers hebben met zekere regelmaat te maken met zogenaamde „spookfacturen‟. In deze facturen wordt de indruk gewekt dat u iets 
bij de verzender heeft afgenomen. Bijvoorbeeld een advertentie in een of ander register. Wanneer u de factuur goed bekijkt, ziet u dat het 
om een offerte/aanbod gaat waarmee u zegt akkoord te gaan als u de factuur betaalt. Voorbeelden van organisaties die spookfacturen 

verzenden zijn: Centrale Bedrijven Register, Bedrijvengidsonline, Gouden Gemeente Gids en MKB Registratieservices. 

Fraudemeldpunt 

Wanneer u een factuur zoals hierboven beschreven ontvangt, kunt u op de site van Steunpunt Acquisitiefraude lezen hoe te handelen. U 
kunt daarnaast een melding doen bij het Steunpunt Acquisitiefraude (www.fraudemeldpunt.nl). U kunt hier een formulier invullen en indien 
nodig ook juridisch advies krijgen. Wanneer u twijfelt of een factuur wel echt is, zet dan nooit uw handtekening, maar doe eerst navraag bij 

het fraudemeldpunt! 
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Wijzigingen bij het in– en uitlenen van personeel 
Met ingang van 1 juli 2012 is de “Wet Registratieplicht uitzendbureaus” in werking getreden. Deze wet bepaalt dat uitzendbureaus, maar 
ook elke werkgever die wel eens tegen vergoeding één of meerdere werknemers aan een andere onderneming ter beschikking stelt, bij de 
Kamer van Koophandel (KvK) geregistreerd moet staan. 
 
Inhuren personeel 
Als u personeel inhuurt, bent u als inlener verplicht om te controleren of de uitlener op de juiste manier geregistreerd staat bij de Kamer 
van Koophandel. Op de site www.kvk.nl/waadi kunt u via de Waadi check controleren of de onderneming waarvan u personeel inhuurt, 
goed geregistreerd staat. Is dit niet het geval, dan moet u de onderneming wijzen op de registratieplicht die na 1 juli geldt. De onderneming 
moet zich vervolgens laten registreren bij de KvK. Let op! Dit geldt ook voor buitenlandse bedrijven waarvan u personeel inhuurt. 
Een kopie van het uittreksel van de Kamer van Koophandel moet u samen met het contract van de uitlener bewaren.  
U kunt het gehele artikel downloaden via onze site www.wavebinnenvaart.nl onder de button Downloads. 
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Bewaartermijnen administratie: 7 jaar 
De administratie van uw onderneming moet zeven jaar worden bewaard. Aan het eind van dit jaar kunt u  
dus de administratie over 2005 vernietigen. Permanente documenten zoals notariële aktes, pensioenpolissen, 
vaststellingsovereenkomsten met de Belastingdienst e.d. mogen niet worden vernietigd.  
Let op: vaartijdenboeken, agenda‟s etc. vallen ook onder de administratie! 

Digitale facturen 
Er worden door bedrijven steeds vaker facturen digitaal naar de klant verzonden. Dit zal in de toekomst 
waarschijnlijk alleen maar meer worden. Wanneer u een factuur digitaal ontvangt is het van belang om deze 
uit te printen en bij de administratie te voegen. Alleen op deze manier kan de betaalde btw teruggevorderd 
worden. Daarnaast moet u ook de digitale versie (het PDF-bestand) van de factuur 7 jaar bewaren,  
dit behoort tot de administratie. 

AOW-gerechtigde leeftijd 
Het kabinet heeft afspraken gemaakt over een versnelde verhoging van de AOW-gerechtigde leeftijd. 
Wanneer u geboren bent na 1 januari 1955 ontvangt u op 67-jarige leeftijd A.O.W. 
Het volledige overzicht kunt u downloaden van onze site www.wavebinnenvaart.nl onder de button Downloads. 

file:///C:/Users/jolanda/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/2RYX13FP/www.kvk.nl/waadi
http://www.wavebinnenvaart.nl
http://www.wavebinnenvaart.nl
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Zwangerschapsuitkering voor vrouwelijke zelfstandigen en  
meewerkende echtgenoten/partners 
Vrouwelijke zelfstandigen evenals meewerkende echtgenoten/partners hebben een wettelijk recht op een zwangerschaps- en  
bevallingsuitkering van minimaal zestien weken. De hoogte van de uitkering hangt af van uw inkomen in het kalenderjaar voordat u de 
uitkering krijgt. Uw uitkering is nooit hoger dan het minimumloon. Werkt u minimaal 1225 uur per jaar in de onderneming, dan heeft uw 
uitkering maximaal de hoogte van het minimumloon, ongeacht wat u verdiend heeft.  
Per 1 januari 2013 is dit maximaal € 1.469,40 bruto per maand. 

Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) 
Het kan voorkomen dat u van het CBS formulieren voor de productiestatistiek, kwartaalenquête e.d. ontvangt. U bent verplicht deze  
formulieren in te vullen en terug te sturen naar het CBS. U kunt via een machtigingsformulier (te downloaden via www.wavebinnenvaart.nl) 
ons machtigen zodat het CBS de formulieren rechtstreeks naar ons kantoor stuurt. Wij vullen deze formulieren dan voor u in en sturen het 
weer terug. Indien de formulieren niet tijdig ingestuurd worden kan dit resulteren in een boete.  

28, 29 en 30 mei 2012 Construction & Shipping Industry  
Ook in 2013 zijn wij weer aanwezig op deze beurs in de Evenementenhal in Gorinchem!  
U ontvangt te zijner tijd een uitnodiging en toegangskaarten van ons.  

EORI-nummer (Economic Operators Registration and Identification) 
Door nieuwe Europese wetgeving krijgen alle in Europa gevestigde ondernemers een EORI-nummer toegekend. Met dit nummer kunnen  
ondernemers in alle lidstaten op dezelfde manier worden geïdentificeerd. U bent verplicht dit EORI-nummer bij alle douanehandelingen te 
(laten) gebruiken als identificatie. Het EORI-nummer in Nederland is hetzelfde als het BTW-nummer echter zonder toevoeging van de  
3 posities aan het eind. Een voorbeeld EORI-nummer  is NL8090.40.593. U kunt controleren of uw nummer actief is via  
http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/eos/eori_validation.jsp?Lang=nl. Indien deze nog niet actief is, kunt u dit via een formulier  
aanvragen, welke u kunt downloaden op onze site. Vanzelfsprekend kunnen wij dit ook voor u verzorgen. 
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