Van privéfacturatie naar
centrale facturatie
Dit verandert er met ingang van 1 oktober

Met ingang van 1 augustus verdwijnt de mogelijkheid om

Bij centrale facturatie wordt het totaal te betalen bedrag
maandelijks in één keer aan het bedrijf gefactureerd
Tijd

openstaande bedragen van zakelijke creditcards van een
privérekening te incasseren. Dat is het gevolg van een
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aanpassing van Europese wetgeving. In deze folder leggen
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wij u uit wat de achtergrond van deze wijziging is en wat
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dat voor u betekent.
Te betalen door bedrijf

Juridische context
Onderdeel van de digitale agenda 2020 van de Europese Unie, is het streven
naar een uniforme markt voor betalingen. In de nieuwe EU wetgeving is de
definitie van een zakelijke creditcard aangescherpt. Er wordt een duidelijk
onderscheid gemaakt tussen zakelijke creditcards en privé creditcards. Van
een zakelijke creditcard is alleen sprake als transacties direct bij een onderneming in rekening worden gebracht. De zakelijke creditcards van ICS zijn
uitsluitend bedoeld voor zakelijk gebruik. In het vervolg kunnen transacties
die met één van onze zakelijke creditcards worden gedaan alleen direct bij
de onderneming in rekening worden gebracht. De optie van ‘privéfacturatie’,
waarbij openstaande bedragen op de privérekening van een Card-houder in
rekening werden gebracht, past niet binnen de aangescherpte definitie van
een ‘zakelijke creditcard’ en kunnen wij daarom niet langer aanbieden.

U kunt gebruikmaken van automatische incasso of openstaande bedragen
zelf naar ons overmaken. Als u kiest voor automatische incasso, dient u ons
hiervoor te machtigen door middel van het machtigingsformulier automatische
SEPA incasso. U kunt het formulier downloaden van www.icsbusiness.nl.

Pas uw declaratieproces aan
De stopzetting van privéfacturatie heeft consequenties voor uw boekhouding.
Waar u voorheen uw medewerkers de voorgeschoten kosten terugbetaalde,
worden deze nu direct bij het bedrijf in rekening gebracht. Op het maandelijkse rekeningoverzicht dat u en uw medewerkers blijven ontvangen, ziet u
de bedragen per Card gespecificeerd. Neem tijdig maatregelen en pas uw
declaratieproces aan op de nieuwe situatie.

Wat verandert er voor u?

Informeer uw medewerkers over de verandering

Als u nu gebruik maakt van privéfacturatie, zullen wij in plaats van een
incasso per Card, het totaal aan openstaande bedragen in één keer bij u
incasseren. Daarvoor zal het rekeningnummer dat wij gebruiken voor incasso
moeten wijzigen naar uw zakelijke rekeningnummer. Vanaf 1 oktober kan ICS
openstaande bedragen niet meer bij uw medewerkers in rekening brengen.

De manier waarop openstaande bedragen worden gefactureerd, is een
afspraak tussen het bedrijf en ICS. Wij raden u aan uw medewerkers tijdig te
informeren. Afgezien van de facturatiewijze, verandert er voor Card-houders
niets. Zij houden dezelfde creditcard. Rond de wijzigingsdatum zullen wij
Card-houders wel informeren over het feit dat openstaande bedragen niet
meer bij hen zullen worden geïncasseerd of, als zij zelf openstaande
bedragen per bankoverschrijving voldoen, dat dit niet meer nodig is.

Bij privéfacturatie worden de openstaande bedragen per Card
maandelijks apart aan de Card-houder gefactureerd
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Te betalen door Card-houder

Wat zijn de gevolgen voor ZZP’ers en eenmanszaken?
Voor eenmansbedrijven met één zakelijke creditcard brengt de nieuwe EU
wetgeving geen wezenlijke verandering met zich mee. Ook niet als de zakelijke
creditcard is gekoppeld aan een privérekening. Eenmanszaken moeten wel
rekening houden met de bepaling dat een zakelijke creditcard uitsluitend
bedoeld is voor het maken van zakelijke kosten. De verantwoordelijkheid voor
de naleving van die bepaling ligt bij de eigenaar van de eenmanszaak zelf.
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Tip: leg afspraken met uw medewerkers schriftelijk vast
Het is altijd aan te raden rondom het gebruik van zakelijke creditcards
heldere afspraken met uw medewerkers te maken. Wij raden aan deze
‘spelregels’ schriftelijk vast te leggen in een gebruikersovereenkomst.
Hierin kunt u bijvoorbeeld opnemen:
Dat de zakelijke creditcard uitsluitend bedoeld is voor het maken
van zakelijke kosten.
Voor welk type kosten de zakelijke creditcard gebruikt mag worden
(en voor welke niet).
De termijn waarbinnen uw medewerkers het rekeningoverzicht
moeten controleren (in ieder geval binnen 30 dagen na ontvangst/
nadat het rekeningoverzicht in Mijn ICS Business is gepubliceerd).
De termijn waarbinnen uw medewerkers de bijbehorende kwitanties
of facturen moeten overleggen.
Zorg dat uw medewerkers de gebruikersovereenkomst voor akkoord
ondertekenen.

Tip: maak gebruik van expense management tools
Veel bedrijven hebben gekozen voor privéfacturatie als controlemechanisme:
om kosten vergoed te krijgen, moet de werknemer de bijbehorende kwitanties en facturen overleggen. De voorgeschoten kosten worden vervolgens
via de loonadministratie verrekend. Hiervoor bestaan alternatieven. Er zijn
diverse expense management tools die het verzamelen en archiveren van
declaraties eenvoudiger maken. Lees er meer over in onze whitepaper
‘Declaratieproces’. Deze kunt u gratis downloaden van www.icsbusiness.nl.
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Meer weten?
Meer informatie over de EU wetgeving vindt u op de website
van de Europese Unie.
http://eur-lex.europa.eu/

