Specifieke en wettelijke factuurvereisten
Wij willen u graag attenderen op het feit dat per 1 januari 2013 diverse (fiscale) eisen m.b.t. tot de
factuur zijn gewijzigd. Deze wijzigingen hebben een impact op de facturen zoals wij die bij Gasunie
ontvangen en verwerken. Om het nieuwe digitale factureringsproces zo efficiënt en effectief mogelijk te
laten verlopen voor zowel u als Gasunie vragen we uw aandacht voor onderstaande factuurvereisten.
Gasunie-specifieke eisen


Facturen worden alleen geaccepteerd als er een goederenlevering of dienstverlening aan Gasunie of
een van haar deelnemingen heeft plaatsgevonden.



De factuur moet minimaal de volgende gegevens bevatten:
o
E-mailadres van de aanvrager/inkoper (Gasunie-medewerker) van de goederen en/of diensten
(indien mogelijk het e-mailadres aanduiden met het label: Aanvrager of Requester).
o
o
o
o





Het IBAN-nummer van de leverancier.
Het bankrekeningnummer van de leverancier.
Het G-rekeningnummer van de leverancier (indien van toepassing).
Bij het gebruik van een Gasunie bestelbon moet de originele bestelbon als bijlage met de
factuur worden meegezonden.

Handgeschreven facturen worden niet langer geaccepteerd.
Een factuur mag alleen in de talen Nederlands, Duits of Engels worden aangeleverd.
Verzamelfacturen (facturen met verwijzingen naar meerdere orders/bestelbrieven) worden niet
langer geaccepteerd.

BTW-vereisten voor facturen:


De factuur moet minimaal de volgende gegevens bevatten:
o
De datum van uitreiking van de factuur en de datum waarop de prestatie werd verricht,
voltooid of vooruitbetaald;
o
o
o
o
o
o

o
o

Het factuurnummer van de leverancier;
Volledige naam en bedrijfsadres van de N.V. Nederlandse Gasunie of een van haar deelnemingen;
Volledige naam en bedrijfsadres van de leverancier;
Het nummer waaronder de leverancier is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel;
BTW-identificatienummer van de leverancier;
BTW-identificatienummer van de afnemer: verplicht indien de BTW wordt geheven van de
afnemer (hierna: 'verleggingsregeling') of wanneer sprake is van een intracommunautaire
levering.
De hoeveelheid, omschrijving, stuk- en totaalprijs van de goederen en/of diensten.
Bij een intracommunautaire levering of een vrijstelling moet dit op de factuur worden vermeld,
bijvoorbeeld met de tekst 'intracommunautaire levering'1 of 'vrijgesteld'. Het opnemen van een
wets- of richtlijnartikel op basis waarvan de prestatie onder die specifieke regeling valt is
toegestaan, maar niet verplicht.

1

o

De vergoeding exclusief BTW met betrekking tot elk tarief of elke vrijstelling, evenals de
eenheidsprijs exclusief BTW en vermelding van kortingen en teruggaven die daarin niet zijn
begrepen.

o

Het BTW-tarief (0%, 6% of 21%) en het bedrag waarop dit is toegepast2 .

De term intracommunautaire levering kan achterwege worden gelaten als het 0% tarief vermeld staat én als uit de factuur blijkt
dat goederen naar een andere EU-lidstaat zijn vervoerd.

2

Bij toepassing van de verleggingsregeling (VAT reverse charge) is het vermelden van BTW-tarief 0% en BTW-bedrag 0 Euro niet
verplicht.
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o
o
o

Het bedrag van belasting moet worden vermeld (in de nationale munteenheid) (
Indien sprake is van een fiscaal vertegenwoordiger die de BTW voldoet moet zijn/haar
BTW-identificatienummer, volledige naam en adres worden vermeld.
Wanneer de verleggingsregeling van toepassing is, is de volgende voorgeschreven verwijzing
verplicht vanaf 2013: 'BTW verlegd' of 'VAT reverse charge' of 'Steuerschuldnerschaft des
Leistungsempfänger'.



De vereenvoudigde factuur is toegestaan in de volgende gevallen:
o
Voor bepaalde branches zoals horeca, openbaar vervoer en taxivervoer, OF
o
Bedrag inclusief BTW bedraagt maximaal € 100, OF
o
Voor correctiefacturen waarop een verwijzing naar de oorspronkelijke factuur staat.



De verplichte inhoud van de vereenvoudigde factuur omvat:
o
De datum van uitreiking van de factuur;
o
Volledige naam en bedrijfsadres van de leverancier;
o
De aard van de geleverde goederen of diensten;
o
Het te betalen bedrag aan BTW of de gegevens waarmee dat bedrag kan worden berekend. Dit
kan bijvoorbeeld door vermelding van de totaalprijs met daarbij de vermelding "incl. 6%
(of 21%) BTW".

BTW-nummers


Het Nederlandse BTW-nummer van de N.V. Nederlandse Gasunie of een van haar deelnemingen of
dochterondernemingen is:
NL001605768B01
N.V. NEDERLANDSE GASUNIE
NL007238277B01
NL813262793B01
NL813552394B01

BBL COMPANY V.O.F.

NL813739901B01
NL815115532B01

GASUNIE BBL B.V.
GASUNIE LNG HOLDING B.V.

NL815502497B01



GASUNIE ENGINEERING B.V.
GASUNIE TRANSPORT SERVICES B.V.

ENERGYSTOCK B.V.

NL818704548B01
NL818705139B01

GASTRANSPORT NOORD-WEST EUROPA HOLDING B.V.
GASTRANSPORT NOORD-WEST EUROPA B.V.

NL820980316B01
NL814992912B01

VERTOGAS B.V.
GASUNIE UNDERGROUND STORAGE (GUUS) B.V.

NL853582026B01
NL855495406B01

GASUNIE PEAKSHAVER B.V.
GASUNIE GRID SERVICES B.V.

Met betrekking tot projecten van N.V. Nederlandse Gasunie in Duitsland moet op de factuur het
Duitse BTW-nummer van N.V. Nederlandse Gasunie vermeld worden bij het verrichten van diensten
en/of leveren van goederen of bijvoorbeeld bij diensten aan onroerende goederen in Duitsland:
Duitse BTW-registratie van N.V. Nederlandse Gasunie: DE261052435.

E-mail






Ter bevordering van het digitaliseringsproces en de efficiency moeten facturen zoveel mogelijk via
e-mail worden aangeleverd. Het e-mailadres hiervoor is: digitalefacturen@gasunie.nl
De factuur moet in het format PDF of TIF worden verzonden via e-mail.
Elk PDF- of TIF-bestand mag maar één factuur (inclusief bijlagen) bevatten.
In één e-mail kunnen meerdere facturen (meerdere bestanden) worden toegevoegd.
Een e-mail mag niet groter zijn dan 9MB (circa 200 pagina's).
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Adressering van de factuur


Facturen moeten altijd zijn geadresseerd aan de N.V. Nederlandse Gasunie of een van haar
dochterondernemingen. De adressen hiervoor zijn:
N.V. Nederlandse Gasunie
Postbus 19
9700 MA Groningen
Concourslaan 17
Nederland
BBL Company
P.O. Box 225
9700 AE Groningen
Concourslaan 17
Nederland

ENERGYSTOCK B.V.
Postbus 364
9700 AJ Groningen
Concourslaan 17
Nederland
Vertogas B.V.
Postbus 99
9700 AB Groningen
Concourslaan 17
Nederland
Gasunie Transport Services B.V.
Postbus 181
9700 AD Groningen
Concourslaan 17
Nederland
Gasunie Engineering B.V.
Postbus 19
9700 MA Groningen
Concourslaan 17
Nederland
Gasunie Peakshaver B.V
Postbus 102
9700 AC Groningen
Missouriweg 55
3199 LB RotterdamMaasvlakte
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