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De Belastingdienst heeft nieuwe eisen
De tijdsduur waarin u uw facturen bewaard is wettelijk bepaald 

en verschilt per land. Vooral met elektronische facturen dient u 

zorgvuldig om te gaan. In Nederland geldt hier een wettelijk vereiste 

bewaartermijn voor van minimaal 7 jaar. 

E-Archiving is het opslaan van facturen in een beveiligde applicatie. 

Het is beveiligd in de zin dat de bewaarde facturen niet meer kunnen 

worden gewijzigd en enkel door de eigenaar of ontvanger kunnen worden 

teruggehaald. Dit geldt voor zowel de originele factuur (waaronder het 

EDIFACT-formaat) als een (normale) leesbare versie van het origineel. 

 

Wat is E-Archiving?
E-Archiving is het opslaan van documenten in een beveiligde applicatie. 

Hiermee heeft u de mogelijkheid om al uw belangrijke documenten en 

facturen in een beveiligd online portaal op te slaan en nooit meer het 

risico te lopen deze kwijt te raken. Daarnaast voldoet uw administratie 

aan de fiscale bewaarplicht van de Belastingdienst.

Met TIE Kinetix E-Archiving wordt het mogelijk om alle belangrijke 

gegevens online op te slaan, door middel van een unieke gebruikersnaam 

en wachtwoord. Daarnaast kunnen bewaarde facturen niet meer worden 

gewijzigd. In TIE Kinetix E-Archiving bevinden zich alle documenten 

op basis van alle unieke gegevens zoals verzender, ontvanger, 

documentnummer, datum etc. Hierdoor wordt zoeken naar documenten 

snel en efficiënt.

Voldoe aan uw fiscale bewaarplicht met
TIE Kinetix E-Archiving
Wettelijk is elk ondernemer voor de omzetbelasting verplicht alle facturen 

te bewaren. Dit geldt ook voor ontvangen facturen. In Nederland geldt hier 

een wettelijk vereiste bewaartermijn voor van minimaal 7 jaar. TIE Kinetix 

E-Archiving biedt de mogelijkheid om al uw facturen in een beveiligd online 

portaal op te slaan. Deze oplossing zorgt er voor dat u voldoet aan de fiscale 

bewaarplicht en daarnaast uw bedrijfsprocessen kunt optimaliseren. 
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“Door het recent 
aantal data-inbraken, 
is het archiveren en 
het opslaan van data 
een cruciaal proces. 
Bedrijven dienen 
zorgvuldig om te 
gaan met de manier 
waarop de informatie 
wordt bewaard.”



In de Cloud
Papieren facturen brengen vele risico’s met zich mee, zoals het kwijtraken 

van papieren of het feit dat het uren of zelfs dagen kost of specifieke 

facturen te vinden.

E-Archiving Storage Service is een online opslag en bestaat naast een lokale 

opslagplaats eventueel uit twee Cloud archieven: Amazon S3 en Azure. Hier 

kunnen alle facturen worden opgeslagen als back-up. Ieder factuur wordt 

altijd in de lokale opslagplaats bewaard en kan optioneel in één of beide 

Clouds worden opgeslagen. E-Archiving wordt zowel als Licentie en als 

Software-as-a-Service (SaaS) oplossing aangeboden.

Wettelijke bepalingen
Er gelden nieuwe eisen in Nederland. Elke ondernemer is voor de 

omzetbelasting wettelijk verplicht alle inkomende en uitgaande facturen 

minimaal 7 jaar te bewaren. Bijkomende eis is dat de oorspronkelijkheid, 

integriteit van de inhoud en de leesbaarheid van de facturen worden 

gewaarborgd.  Dat houdt in dat u facturen moet bewaren in de vorm waarin 

u ze heeft verstuurd en of ontvangen. Een digitale factuur in EDIFACT, UBL, 

XML of PDF drukt u dus niet af maar dient u in de originele vorm digitaal op 

te slaan.

Indien deze bewaarplicht niet wordt nagekomen, kunnen er serieuze 

gevolgen ontstaan, bijvoorbeeld tijdens een belastingcontrole. Echter, als 

er bij de inrichting van de administratie rekening wordt gehouden met 

deze nieuwe eis, zal een controle vaak sneller en soepeler verlopen zonder 

gevolgen. 

Transformatie
De E-Archiving oplossing ondersteunt een breed scala van elektronische 

facturen. Zo wordt bijvoorbeeld de internationale standaard 

documentformaat EDIFACT veel gebruikt in heel Europa. Onze E-Archiving 

oplossing ondersteunt extractie van alle relevante gegevens automatisch van 

EDIFACT documenten en facturen.

Het E-Archiving systeem beschikt over de mogelijkheid om EDIFACT facturen 

te genereren naar een “leesbaar”-formaat, zoals een HTML-document die 

in een webbrowser kan worden weergegeven. Indien noodzakelijk, is het 

mogelijk het leesbare formaat samen met het originele factuur te versturen. 

“Met behulp van 
E-Archiving is een 
taak van 10 minuten, 
nu een kwestie van 10 
seconden.”
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Contact us
For more information please contact: 

www.TIEKinetix.com    info@TIEKinetix.com

T 1-800-624-6354 (US) +31-88-369-8000 (Europe)

TIE Kinetix Solutions

TIE Kinetix transforms the digital supply chain by providing 

total integrated e-commerce solutions. These integrated 

e-commerce solutions maximize revenue opportunities by 

minimizing the energy needed to market, sell and deliver 

online. Customers and partners utilizing TIE Kinetix consistently 

benefit from innovative, field tested technology and are able to 

remain focused on their core business. TIE Kinetix develops 

cloud and license based solutions, and is backed with over  

25 years of proven technology and awards.

TIE Kinetix has offices in the United States, the Netherlands, France, 

Germany, Switzerland, Austria, Spain, United Kingdom and Australia.

 Market with: Demand Generation Solutions 

Sell with: E-Commerce Solutions 

 Deliver with: Integration Solutions 

Optimize with: Analytics & Optimization Solutions
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