
GST E-FACTURATIE/IRN-SYSTEEM

E-FACTURATIE IN INDIA

edicomgroup.com

ELEKTRONISCH FACTUREREN IN INDIA
GST e-facturatie/IRN-systeem

In 2019 kondigde de Indiase Good and Services Tax 
Council (GSTC) de invoering aan van het GST e-factura-
tie/IRN-systeem, dat onder de Goods and Services Tax 
System (GST System) valt.

De grootschalige implementatie van het GST e-factura-
tie/IRN-systeem wordt in fasen uitgevoerd. Het begint met 
een vrijwillige fase die vervolgens zal worden gevolgd door 
verplichte fasen.

Het GST/e-facturatie/IRN-systeem volgt een goedkeurings-
model waarbij bedrijven alle e-facturen bij de overheid 
moeten valideren voordat ze bij de eindontvanger kunnen 
worden afgeleverd. Dit gebeurt door GST-facturen naar de 
Invoice Registration Portal (IRP) te sturen. De IRP’s 
ondertekenen de facturen vervolgens digitaal en kennen 
deze een unieke code toe, het Invoice Reference Number 
(IRN). Dit betekent dat alleen facturen met een IRN geldig 
zijn.

De overheid streeft er onder meer naar de aangifte van 
facturen te automatiseren en frauduleuze activiteiten 
tegen te gaan.

CHRONOLOGISCHE ONTWIKKELING
Belangrijkste data voor een elektronisch 
facturatieproject

Juli 2017: Goods and Services Tax (GST) wordt 
gecreëerd.

April 2018: Implementatie van de elektronische 
vrachtbrief (e-way bill).

April 2019: Good and Services Tax Council (GSTC) stelt 
de CoO in: ‘Constitution of Committee of Officer’.

September 2019: Het GSTC kondigt de gefaseerde 
invoering van de B2B e-factuur aan.

Januari 2020: Vrijwillige fase van uitgifte van B2B 
e-facturen.

Oktober 2020: Eerste fase van verplichte uitgifte. Alle 
bedrijven die meer dan 500 Rs Crore factureren, 
moeten hieraan voldoen.

Januari 2021: Alle bedrijven die meer dan 100 Rs Crore 
factureren, moeten hieraan voldoen.

KENMERKEN
Elektronische factuur

FORMAAT
E-facturen moeten volgens het GST INV-1-formaat in 
JSON-formaat worden gegenereerd. Het GST INV-1-formaat 
is gebaseerd op de PEPPOL/UBL-norm, aangepast aan de 
behoeften van de Indiase markt.

BELASTINGCONTROLES
E-facturen moeten volgens het GST INV-1-formaat in 
JSON-formaat worden gegenereerd. Het GST INV-1-formaat 
is gebaseerd op de PEPPOL/UBL-norm, aangepast aan de 
behoeften van de Indiase markt. 

AFGIFTE DOCUMENTEN
B2B-facturen, exportfacturen, creditnota's en debetnota's.



UIT TE GEVEN DOCUMENTEN

1. De verstrekker moet automatisch een gegevensbestand 
exporteren om de e-factuur te genereren.

2. Het wereldwijde facturatieplatform van EDICOM zet het 
document vervolgens om in de door het GSTC vereiste 
JSON-indeling, die dan naar de IRP wordt gestuurd.

3. De IRP valideert de elektronische facturen vervolgens 
door deze te ondertekenen en de IRN- en QR-codes aan te 
brengen. 

4. EDICOM verstuurt de gevalideerde e-facturen naar de 
ontvanger in het formaat dat door beide partijen is overeen-
gekomen.

5. EDICOM kan ook de e-way bill genereren.

HOE WERKT ELEKTRONISCH FACTUREREN (GST-FACTUREN)
EDICOM-oplossing

ONTVANGST VAN FACTUREN

1. De IRP ontvangt een factuur gericht aan de klant van 
EDICOM en valideert deze. EDICOM ontvangt vervolgens de 
gevalideerde factuur.
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Voorwaarden

De verstrekker moet geregistreerd zijn in de 
GST-portal en in de e-facturatie- en 
e-waybill-portals van de overheid.

De verstrekker moet zijn systemen aanpassen 
om volgens de parameters die door de 
belastingautoriteiten zijn vastgesteld met het 
overheidsplatform te kunnen communiceren 
om e-facturen te versturen.

2. Het wereldwijde e-facturatieplatform van EDICOM zet de 
gegevens om in het formaat vereist door het ERP-systeem 
van de klant en integreert deze vervolgens rechtstreeks in 
het ERP-systeem.

Waarom een wereldwijde e-facturatieoplossing implementeren?
Elektronische facturatie gaat gepaard met een reeks 
wettelijke en technische vereisten die van land tot land 
verschillen. Er bestaan technologische oplossingen die 
aan interne managementsystemen en aan de vereisten 
die in elk land gelden, kunnen worden aangepast.
 

Het wereldwijde e-facturatieplatform van EDICOM vereen-
voudigt de processen voor de uitgifte en ontvangst van 
elektronische facturen over de grenzen heen. Het is een 
oplossing voor bedrijven die actief zijn op verschillende 
markten maar gebruik maken van gecentraliseerde 
beheersystemen die deze documenten moeten kunnen 
verwerken in overeenstemming met de wetgeving die in 
elk land van kracht is.
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In 2017 begon het Indiase ministerie van Financiën aan de 
belangrijkste belastinghervorming in de Indiase geschiede-
nis met de oprichting van het Goods and Services Tax 
Scheme (GST System). Het doel was om het belastingbe-
leid van de 36 federale staten te verenigen in één markt, 
de ‘1 Nation Tax Market’.

Met het GST-systeem kan India op basis van informatiete-
chnologie een efficiënter geharmoniseerd belastingstelsel 
creëren. 

Om dit project uit te voeren heeft de regering de Goods and 
Services Tax Counsil (GSTC) opgericht, die verantwoordelijk 
is voor de juridische besluitvorming, en ook het Goods and 
Services Tax Network (GSTN), dat infrastructuur en 
IT-diensten aan de centrale overheid en de deelstaten 
toewijst. Het GSTN is belast met de ontwikkeling van het 
platform voor elektronische facturen en de e-way bill.

Door de homogenisering van het belastingstelsel wil India 
het merk ‘Made in India’ versterken, interstatelijke transac-
ties vergemakkelijken, internationale handel stimuleren en 
belastingontduiking verminderen.

1 NATION TAX MARKET
GST-systeem

Als u moet voldoen aan de vereisten of als u vrijwillig wilt begin-
nen met elektronisch factureren, neem dan contact met ons op 
om zo snel mogelijk uw project voor elektronisch factureren op 
te starten.

De e-way bill is een elektronisch document dat wordt 
gebruikt om het vervoer van goederen aan te geven. Het 
is het eerste fiscale document dat in het kader van de GST 
is ingevoerd. De verschillende regels voor het declareren 
van vrachtbrieven in de verschillende staten maken de 
goederenstroom en de tax compliance gecompliceerd. 
Door de digitalisering van het goederenaangiftesysteem 
via de e-way bill heeft India een uniform logistiek systeem 
voor het hele land gecreëerd.

De elektronische vrachtbrief en factuur zijn de belangri-
jkste mechanismen voor fiscale controle waarover de 
Indiase regering beschikt.

E-WAY BILL
Aangifte van vervoer van goederen

De aangifte van de e-way bill is verplicht en 
kan worden gedaan via de e-waybill-portal 
of via het wereldwijde e-facturatieplatform 
van EDICOM.
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E-way Bill

E-FACTURATIEPLATFORM
EDICOM

AUTOMATISERING: De oplossing integreert met de 
meest voorkomende ERP’s op de markt om het declare-
ren van facturen en elk ander fiscaal document te 
automatiseren.

INTERNATIONALISERING: Het platform vereenvoudigt 
tax compliance in meer dan 70 landen wereldwijd door 
alle processen binnen één oplossing te centraliseren.

GECENTRALISEERDE DIENSTEN: Het EDICOM-
platform is niet alleen gereed voor elektronische factura-
tie, maar ook voor de elektronische btw-aangifte of elk 
ander zakelijk of fiscaal document.

COMPLIANCE: Het platform voldoet aan de specifieke 
technische en wettelijke vereisten voor het verzenden 
van informatie naar overheidsdiensten in elk land.

VEILIGHEID EN BESCHIKBAARHEID: Het 
EDICOM-platform is geaccrediteerd met de volgende 
certificeringen: ISO 27001, ISO 20000, ISAE 3402 en TIER 
II Design. EDICOM klanten krijgen maximale veiligheids-
garanties en een SLA die een minimale platformbeschik-
baarheid van 99,9% garandeert.
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**Solo para llamadas desde el país indicado

 

info_global@edicomgroup.com

Brasil

Argentina +54 (11) 5443 8050 
info_argentina@edicomgroup.com

+55 (11) 3154 5100 
info_brazil@edicomgroup.com

Colombia +57 (1) 795 3970 
info_colombia@edicomgroup.com

España +34 961 366 565
info_spain@edicomgroup.com

France +33 (0)1 53 76 37 50  
info_france@edicomgroup.com

Italia +39 02 0064 0402 
info_italy@edicomgroup.com

México +52 (55) 52 12 15 66 
info_mexico@edicomgroup.com

U.S.A.  +1 212 889 1909 
info_usa@edicomgroup.com

EDICOM GLOBAL

Deutschland +49 1801 000 111

België

Chile

Ecuador

Guatemala

Nederland

Morocco

Peru

Polska

Portugal

Russia

United Kingdom

Uruguay

+32 (0) 78 790 052

+56 2 2595 2823

+593 1800 000441

+502-23784851

+31 (0) 207086282

212520426058**

+51 17052264

+48 22 482 07 00

+351 211 201 573

+7 (495) 463 17 01

+44 (0) 871 277 0028

000 416 205 1339**

INTERNATIONAL PHONES

**Calling only from the country associated to the phone number

**Seulement pour les appels réalisés depuis le pays

**Solo per chiamate dal paese indicato

**Apenas para chamadas do país referenciado

Honduras 800 5041 0061**


