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FINANCIEEL

Mogelijkheden en risico’s bij een factuur op anderMans bv zetten

Stuur de factuur 
maar naar mijn bv...
Neemt u na afloop van een romantisch diner het bonnetje mee 

om dit op uw bv te boeken? Vast niet. Toch maakt iedere on-

dernemer het wel eens mee: u levert aan een particulier, die u 

vraagt om de factuur op naam van zijn bv te zetten. Wat doet u 

in zo’n geval? Wat mag u doen? En wat zijn de risico’s? 

HHet voordeel van een factuur op naam 
van de bv is duidelijk. De bv kan de 
BTW verrekenen en bovendien wordt 
de winst gedrukt als de bv de betaling 
voor haar rekening neemt. Dat scheelt 
weer vennootschapsbelasting (VPB). 
Degene die probeert om via zijn bv BTW 
af te trekken voor zaken die aan hem in 
privé geleverd zijn, loopt in ieder geval 
het risico op een naheffingsaanslag 
voor de omzetbelasting en een boete 
daarover. Maar ook degene die zijn klant 
behulpzaam wil zijn door een factuur ten 
onrechte op naam van diens bv te zetten 
loopt een risico. De Belastingdienst stelt 
vrij strenge eisen aan de wijze waarop u 
facturen verzendt om er zeker van te zijn 
dat er genoeg BTW wordt afgedragen. 
U moet een factuur maken voor alle 
goederen en diensten die u aan andere 
ondernemers levert. U verzendt de fac-
tuur uiterlijk op de vijftiende dag van 
de maand die volgt op de maand waarin 
u hebt geleverd. Als u nog niet hebt ge-
leverd, maar al wel een voorschot heeft 
ontvangen, moet u ook alvast een factuur 
zenden. Verzonden facturen moet u ze-
ven jaar bewaren. Digitale facturen mag 
u digitaal bewaren. U mag facturen en 
bonnetjes ook scannen en digitaal bewa-
ren, zolang de echtheidskenmerken (een 

watermerk bijvoorbeeld) ook worden op-
geslagen. Facturen moeten steeds meer 
informatie bevatten. Vanzelfsprekend 
moet erop staan wat u geleverd heeft en 
aan wie, maar ook uw eigen adres moet 
volledig vermeld staan (een postbus is 
niet genoeg). Op de factuur moeten bo-
vendien uw BTW- en KvK-nummer staan, 
het BTW-tarief en per factuur een uniek 
volgnummer. Als één van deze onderde-
len ontbreekt, kunt u van de fiscus een 
boete krijgen van € 5.278 per factuur. 

Tenaamstelling

De Belastingdienst eist ook dat de te-
naamstelling van de factuur juist is. Dat 
gaat in de praktijk – bedoeld en onbe-
doeld – wel eens mis. Een factuur waarbij 
gerommeld is met de tenaamstelling 
levert een veel hogere boete op dan een 
nota die alleen incompleet is. Bovendien 
is het dan niet alleen de Belastingdienst 
die zich bemoeit met de afwikkeling. 
De leverancier die denkt zijn klant een 
plezier te doen met een creatieve factuur, 
haalt zich nogal wat risico’s op de hals, 
zonder dat hij er zelf financieel beter van 
wordt. Een factuur met een verkeerde 
tenaamstelling is een valse factuur. 
De juridische consequentie daarvan is 

niet een fiscale correctie, mogelijk wel 
vervolging wegens een misdrijf. Op dit 
misdrijf (valsheid in geschrifte) staat een 
gevangenisstraf van hoogstens zes jaar. 
Interieurontwerper Jan des Bouvrie kreeg 
een aantal jaar geleden de schrik van 
zijn leven. Hij bracht twee dagen in de 
cel door omdat zijn bv onjuiste facturen 
had verzonden. De facturen waren oor-
spronkelijk gericht aan de klant in privé. 
Op verzoek van de klant waren daarna 
nieuwe facturen verzonden aan diens bv 
met een cryptische omschrijving, zodat 
niet onmiddellijk op zou vallen dat het 
ging om privézaken. Des Bouvrie, die 
zelf niet op de hoogte was van de inhoud 
van de facturen, kwam er vanaf met een 
schikking van € 25.000. Als uw klant 
een bv is, hoeft u uiteraard niet steeds te 
controleren of de bv echt zelf de afnemer 
is (en niet stiekem de dga). Als de bv bij 
u bestelt, mag u erop vertrouwen dat de 
bv ook de klant is, tenzij u concrete aan-
wijzingen heeft voor iets anders. In het 
geval van Des Bouvrie ging het om de 
verbouwing van een woonhuis. Boven-
dien was de factuur in eerste instantie 
(terecht) gericht aan de privépersoon. In 
zulke gevallen kunt u zich niet verschui-
len achter de mededelingen van uw klant.

Debiteurenrisico

Er is nog een reden om zorgvuldig te zijn 
in de tenaamstelling van facturen: uw 
debiteurenrisico. Als u ooit een incasso-
procedure tegen uw klant moet voeren, 
moeten uw facturen de juiste partij ver-
melden. Facturen bevatten niet altijd de 
volledige naam van de afnemer. Soms 
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ontbreekt de aanduiding ‘bv’ of wordt 
een verkorte (handels)naam gebruikt. 
Dat is geen ramp. Vooral maatschap-
pen en vof’s hebben formeel vaak een 
lange en onpraktische naam. Zij zullen 
in het dagelijks gebruik zelf ook een 
afkorting hanteren. Mocht het ooit tot 
een incassoprocedure komen, dan kun-
nen zij zich tegenover u niet verschuilen 
achter onduidelijkheid over hun formele 
naam, zeker niet als verwarring daarover 
ontstaan is door hun toedoen. Risicovol-
ler is als er naast de door u bedoelde 
rechtspersoon nog een gelieerde maat-
schap, bv, eenmanszaak of vof actief is 
met min of meer dezelfde naam. In dat 
geval moet u in ieder geval de rechtsvorm 
expliciet vermelden op uw facturen. 
Het is verstandig om van tijd tot tijd te 
controleren of de naam en rechtsvorm 
van uw afnemer in uw administratie nog 
overeenkomen met de werkelijkheid. Zo 
kan een eenmanszaak of vof na verloop 
van tijd worden omgezet in een bv.

Vereenvoudigd

U moet zakelijke kosten zorgvuldig en 
correct boeken, maar de Belastingdienst 
legt niet op alle slakken zout. Als het fac-
tuurbedrag € 100 of minder is, mag uw 
leverancier een vereenvoudigde factuur 
maken, daarop staat niet vermeld wie de 
afnemer is. Bij zo’n factuur hoeft u al-
leen maar aannemelijk te maken dat u de 
afnemer bent, bijvoorbeeld aan de hand 
van de pin- of creditcardgegevens. Ook 
voor openbaar vervoer en taxibonnetjes 

hoeft u geen factuur op naam van uw bv 
te hebben, dat zou ondoenlijk zijn. Zorg 
ervoor dat alle andere zakelijke rekenin-
gen de naam van uw bv bevatten, anders 
kunt u de betaalde BTW niet aftrekken. 
Ingewikkeld wordt het bij goederen die u 
zowel zakelijk als privé gebruikt, bijvoor-
beeld een computer voor uw bv die u ook 
voor persoonlijke zaken gebruikt. U zult 
dan moeten inschatten voor welk deel 
u de computer zakelijk gebruikt. Voor 

dat gedeelte mag u de btw aftrekken. 
De BTW die u betaalt over etentjes in 
een restaurant – hoe zakelijk ook – mag 
u niet aftrekken, maar als het zakelijke 
kosten zijn, mag u die natuurlijk wel 
door de bv laten betalen. Dat scheelt 
dan in ieder geval weer in de VPB. 

Bert van Mieghem, advocaat bij Wybenga 
Advocaten, e-mail: vanmieghem@wyben-
ga-advocaten.nl

De FIOD schuwt een diepgravend onderzoek naar uw tuinstoelen niet

Ook als u zelf afnemer bent, moet u 
opletten met wat u allemaal boekt als 
zakelijke kosten. Bij een Haags advocaten-
kantoor ging dat flink mis. Drie advocaten 
van het kantoor boekten stelselmatig 
privéuitgaven op de zaak. Het ging daarbij 
om bonnetjes voor allerlei klusjes aan hun 
woonhuizen, meubels in huis, tot aan het 
timmeren van een konijnenhok aan toe. 
De advocaten vroegen de leveranciers 
veelal uitdrukkelijk om de rekening naar 

het kantoor te sturen. Zelf hielden ze een 
lijstje bij met de bedragen voor privézaken 
die ieder van hen als bedrijfskosten geboekt 
had. De zaak kwam aan het rollen toen er 
binnen het kantoor ruzie uitbrak. Eén van 
de advocaten op het kantoor heeft toen de 
FIOD getipt. De FIOD heeft naar aanleiding 
van de tip buitengewoon ijverig speurwerk 
verricht. Eén van de bonnetjes die op het 
kantoor werd aangetroffen, had betrekking 
op bijzondere tuinstoelen, zogenoemde 

Bubble Club fauteuils. Een medewerkster 
van de FIOD heeft op Google Earth de 
woonhuizen van de advocaten opgezocht. 
Toen zij inzoomde op de tuin van een 
van de verdachten, trof zij daarin twee 
gele stoelen die verdacht veel gelijkenis 
vertoonden met de stoelen op het bon-
netje. De advocaten werden veroordeeld 
en moesten boetes betalen van 15.000 tot 
23.000 euro, daarnaast kregen zij allen 
een werkstraf van veertig uur opgelegd.


