NIEUWS

18 november 2015

'Niet wachten op EU met e-facturering'
MKB-Nederland en VNO-NCW zijn met minister Kamp van Economische Zaken en andere overheden
overeengekomen om op termijn te stoppen met het sturen van papieren facturen en digitale facturen in
'eigen' formats.
In plaats daarvan moeten facturen in één bepaald digitaal format worden gestuurd. Nederland loopt daarmee voor op de
Europese Commissie, die e-factureren in 2018 wil invoeren.
Volgens de ondernemersorganisaties kan e-facturering in Nederland 750 miljoen euro per jaarschelen. Schattingen
lopen uiteen, maar bedrijven zijn nu drie tot dertig euro per factuur kwijt. Dat komt onder meer omdat de digitale
facturen die volgens een eigen systeem worden gestuurd, door de ontvanger handmatig moeten worden ingevoerd in
het systeem dat die gebruikt. "Daarbij worden fouten gemaakt en dat kost tijd en geld", aldus MKB-Nederland en VNONCW.

Verplicht
De oplossing moet worden gezocht in systemen die met elkaar kunnen communiceren. Van het midden- en
kleinbedrijf heeft tachtig procent al een boekhoudsysteem dat geschikt is voor e-facturering. Ook veel facturerende
sectoren als uitzendbureaus, de voedingsindustrie, de bouw en het transport zijn er al mee bezig of voorstander van.
Als het systeem technisch werkt, wil EZ het verplicht stellen voor facturering met de overheid.
Het Europese streven naar e-facturering neemt veel tijd in beslag, vinden de ondernemersorganisaties. Het gaat onder
meer over de keuze van het format en de factuurindeling die moet worden aangehouden. "Wij gaan in ons eigen tempo
aan de slag."
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26 oktober 2020

GBNED: nieuw rapport over elektronisch factureren
Onderzoeksbureau GBNED heeft een nieuwe versie gepubliceerd van het
rapport 'Scan en herken van boekingsdocumenten en elektronische
factuurverwerking 2020/2021' 

NIEUWS

14 augustus 2019

Rijksoverheid wil alleen nog e-facturen
Met ingang van 1 augustus accepteren de meeste organisaties binnen de Rijksoverheid enkel nog e-facturen. De
overheid blijft zelf echter achter bij het versturen... 
NIEUWS

25 april 2018

GBNED: 'Grote organisaties en overheid lopen achter
met elektronisch factureren'
Na tien jaar is elektronisch factureren nog steeds niet op grote schaal van de
grond gekomen bij de overheid en grote organisaties. 

NIEUWS

13 november 2017

'Nederland loopt achter met UBL'
E-factureren op basis van UBL komt in Nederland nog maar moeizaam van de
grond. 

NIEUWS

22 augustus 2017

Veel accountants nog onbekend met gebruik UBL
De Rijksoverheid vraagt sinds begin 2017, onder voorwaarden, van
leveranciers dat die hun facturen aanbieden via UBL. Veel accountants
hebben, net als het bedrijfsleven... 

