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Per 1 januari 2019 zijn nieuwe regels ingegaan met

betrekking tot de btw-behandeling van vouchers. Deze

nieuwe regels kunnen grote gevolgen hebben, daarom

zettenwij hieronder de belangrijkstewijzigingen op een rij.

1. Vouchers
Wat is een voucher eigenlijk? Dewettelijke definitie van een voucher luidt:

‘Een instrument ten aanzien waarvan de verplichting bestaat dat instrument als

tegenprestatie of gedeeltelijke tegenprestatie te aanvaarden waarbij de te

verrichten goederenleveringen of diensten, of de identiteit van de potentiele

verrichters ervan, vermeld staan op het instrument zelf of in de bijbehorende

documentatie, inclusief de voorwaarden voor het gebruik van het instrument.’

In simpelere bewoordingen: met een voucher kan, al dan niet met bijbetaling,

een goed of een dienst worden gekocht.

/ Let op: Er onderscheid wordt gemaakt tussen vouchers voor enkelvoudig

gebruik (VEG) en vouchers voormeervoudig gebruik (MVG).



Voucher voor enkelvoudig gebruik

Van een VEG staat op het moment van uitgifte al vast

hoeveel btw verschuldigd is en in welk land de levering of

dienst belast is. Op grond van de nieuwe regels wordt btw

verschuldigd op het moment van uitgifte van de VEG. Op het

moment dat de VEG wordt ingeleverd, is dan geen btw meer

verschuldigd. Een eenvoudig voorbeeld ter verduidelijking

(alle btw bedragen op basis van huidige tarieven):

Een boekhandel geeft een boekenbon uit ter waarde van € 20

en met deze bon kunnen uitsluitend boeken worden gekocht in

Nederland (hierdoor kwalificeert de boekenbon als een VEG).

Op het moment dat de boekhandel de bon verkoopt is € 1,65

aan btw verschuldigd. Als de boekenbon door een klant wordt

ingewisseld voor een boek is géén btw meer verschuldigd (de

btw heeft de boekhandel namelijk al op aangifte voldaan in het

tijdvakwaarin de boekenbon is uitgegeven).

Voucher voormeervoudig gebruik

De uitgifte van een VMG is niet belast met btw. Dit komt

omdat bijvoorbeeld nog niet vaststaat welk btw-tarief van

toepassing is, omdat de VMG kan worden gebruikt voor

goederen/diensten die belast zijn met het verlaagde tarief

en/of voor goederen en diensten die belast zijn met het

normale tarief. Ook hier een eenvoudig voorbeeld ter

verduidelijking (alle btw bedragen op basis van huidige

tarieven):

Een warenhuis geeft een cadeaukaart uit ter waarde van € 20

die in de hele winkel kan worden besteed, zowel op de non-food

als de food afdeling. Op het moment van uitgifte is geen btw

verschuldigd. Als de cadeaukaart wordt ingeleverd door een

klant die voor € 5 thee koopt en voor € 15 een theepot, is het

warenhuis € 3,01 (0,41 + € 2,60) btw verschuldigd.
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Voucher voor enkelvoudig gebruik– doorverkoop/distributie

Als een VEG wordt doorverkocht dan wordt iedere overdracht beschouwd als een

levering van de goederen of diensten waarop de VEG betrekking heeft. Wederom een

voorbeeld ter verduidelijking:

De boekhandel (uit het eerste voorbeeld) gaat niet alleen zelf boekenbonnen uitgeven, maar

tevens via een cadeaukaartwinkel. De boekhandel verkoopt de boekenbonnen met een

nominale waarde van € 20 voor € 18 aan de cadeaukaartwinkel.

De cadeaukaartwinkel verkoopt de boekenbonnen vervolgens door aan consumenten.

De boekhandel is over de verkoop aan de cadeaukaartwinkel € 1,49 btw verschuldigd

(hiervoor moet ook een factuur worden uitgereikt). De cadeaukaartwinkel kan deze inkoop-

btw als voorbelasting aftrekken. De winkel is bij verkoop aan de consument € 1,65 btw

verschuldigd. Als de consument de boekenbon komt inwisselen, dan is geen btw verschuldigd.
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Voucher voormeervoudig gebruik– doorverkoop/distributie

De uitgifte van een VMG is niet belast zoals hiervoor is vermeld. Om te voorkomen dat bij

doorverkoop geen btw verschuldigd wordt, is in de wet opgenomen dat alle dienstverlening in

het kader van de overdracht van een VMG is onderworpen aan btw. Van een dergelijke belaste

dienst is alleen sprake als de doorverkoper de VMG verkoopt in naam en voor rekening van de

uitgever.

Het warenhuis (uit het tweede voorbeeld) gaat niet alleen zelf de cadeaukaarten uitgeven, maar ook

via een cadeaukaartwinkel. Voor iedere cadeaukaart van € 20 die de cadeaukaartwinkel verkoopt

namens het warenhuis, moet € 18worden uitbetaald aan het warenhuis. De achterblijvende € 2 is de

vergoeding die de cadeauwinkel ontvangt voor haar dienstverlening. De cadeaukaartwinkel moet

€ 0,35 btw (€ 2 x 21/121) op aangifte voldoen. De cadeaukaartwinkel zal hiervoor ook een factuur

moeten uitreiken aan het warenhuis. Het warenhuis kan de btw als voorbelasting in aftrek brengen.

Voor de volledigheid vermelden wij nog dat als een consument de cadeaukaart komt inwisselen bij

het warenhuis voor bijvoorbeeld een paar sokken, het warenhuis € 3,47 btw (€ 20 x 21/121) op

aangifte moet voldoen.
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Gratis vouchers

In het Besluit van de staatssecretaris van Financiën

(“Heffing van omzetbelasting ter zake van vouchers,

waardebonnen en zegels”) wordt uitgebreid aandacht

besteed aan gratis vouchers. Deze vouchers kunnen bij

andere goederenleveringen of diensten worden verstrekt.

Volgens de staatssecretaris zijn het meestal VMG’s die

gratis worden verstrekt, waardoor btw-heffing bij het

vertrekken van gratis vouchers niet aan de orde is.

De paragraaf in het Besluit over gratis vouchers blinkt niet

uit in duidelijkheid. Het Besluit maakt onderscheid tussen

gratis vouchers voor een goed en gratis vouchers

voor een dienst. Bij gratis vouchers voor een goed is –

volgens het Besluit – bij inwisseling sprake van een fictieve

levering en daarom is op dat moment btw verschuldigd. Bij

gratis vouchers voor een dienst daarentegen is geen

sprake van een fictieve dienst, maar wordt de dienst

verstrekt voor bedrijfsdoeleinden en wordt aan btw-

heffing niet toegekomen. Dit onderscheid is merkwaardig.

Wij verwachten daarom dat hierover in de nabije toekomst

meer duidelijkheid over zal komen.

1.4



2. Waardebonnen

Een waardebon is geen voucher… Volgens het Besluit worden

waardebonnen verstrekt bij een goederenlevering of dienst en geven geen

recht op geld, maar op korting. Als een waardebon wordt ingewisseld, moet

dus altijd worden bijbetaald. Bij inwisseling van waardebonnen die gratis zijn

weggegeven, is alleen btw verschuldigd over het bedrag dat wordt

bijbetaald. Is echter betaald voor een waardebon dan is btw verschuldigd

over het bedrag dat voor de waardebon is betaald en de bijbetaling.



Waardebonnendie tezamenals een vouchermoetenwordenaangemerkt

Een waardebon is geen voucher…, maar waardebonnen kunnen gezamenlijk wel als voucher

kwalificeren. Met andere woorden, een set waardebonnen kan transformeren tot een voucher. Dit

doet zich bijvoorbeeld voor als bij inwisseling van 1 waardebon moet worden bijbetaald, maar 2

waardebonnen recht geven op een gratis goed of dienst. Deze set van 2 waardebonnen vormen dan

een voucher!

Dit voucher kwalificeert altijd als een VMG, waardoor btw verschuldigd is als het voucher wordt

ingewisseld voor een goed of een dienst.

2. Waardebonnen



3. Zegels

Een zegel (dit kunnen ouderwetse plakzegels zijn, maar bijvoorbeeld ook

digitale spaarpunten) geeft, al dan niet samen met andere zegels, recht op

geld. Een zegel geeft dus geen recht op korting of een goed/dienst. Zegels

worden gratis verstrekt bij goederen of diensten, maar zegels kunnen ook

tegen betaling worden verstrekt. Een onderscheid moet worden gemaakt

tussen zegels die ingewisseld kunnen worden zonder bijbetaling en zegels

waarvoor bij inwisseling altijd (verplicht) bijbetaald moet worden.

De eerste categorie zegels kwalificeert als voucher! We verwijzen daarom

naar de paragraaf over gratis vouchers. Blijft over de categorie zegels die

uitsluitend kunnen worden ingewisseld met een verplichte bijbetaling. Als een

consument zijn volle spaarkaart komt inleveren, is btw verschuldigd over het

bedrag dat moet worden bijbetaald én het bedrag dat eventueel voor de

zegels is betaald.

Een doe-het-zelf-winkel verstrekt gratis zegels als producten worden

aangeschaft. Bij inlevering van een volle spaarkaart kan tegen bijbetaling van

€ 10 een hamer worden gekocht. De winkel is in dit geval € 1,74 btw (€ 10 x

21/121) verschuldigd.

Een dierenspeciaalzaak verstrekt koopzegels á € 0,50 per stuk. Bij inlevering van

een spaarkaart met 10 zegels kan tegen bijbetaling van € 5 een zak konijnenvoer

worden gekocht. De dierenspeciaalzaak is € 0,83 btw (€ 10 x9/109)

verschuldigd.



4. Kortingsbonnen

Kortingsbonnen zijn instrumenten waarvan vooraf vaststaat dat ze

recht geven op korting. Een kortingsbon is dus geen voucher en geen

waardebon. Kortingsbonnen kunnen gratis worden weggegeven of

tegen betaling worden verstrekt. Als kortingsbonnen tegen betaling

worden verstrekt, is 21% btw verschuldigd. Om te bepalen wat de btw-

gevolgen zijn als kortingsbonnen worden ingewisseld, moet worden

vastgesteld op welke ondernemer de korting drukt.

De doe-het-zelf-winkel heeft gratis kortingsbonnen ter waarde van € 5

verstrekt. Een consument levert een kortingsbon in bij aankoop van

een hamer van € 15 en moet dus € 10 bijbetalen. De winkel is € 1,74

btw (€ 10 x 21/121) verschuldigd.

Een groothandel in diervoeding heeft kortingsbonnen van € 5 uitgegeven

die kunnen worden ingewisseld bij dierenspeciaalzaken. Een consument

koopt een zak konijnenvoer van € 10 en levert een kortingsbon in. Als de

dierenspeciaalzaak de kortingsbon opstuurt naar de groothandel, maakt

deze € 5 over naar de dierenspeciaalzaak. Ter zake van de levering van het

konijnenvoer is de dierenspeciaalzaak € 0,83 btw verschuldigd (€ 10 x

9/109). De groothandel mag de verleende korting in mindering brengen op

de btw-belaste omzet.



Afsluiting

Sinds 1 januari 2019 kennen we dus VEG’s, MVG’s, waardebonnen, zegels,

kortingsbonnen met daaraan verbonden btw-consequenties. De conclusie is

gerechtvaardigd dat het er niet makkelijker op is geworden.

Mocht je daarom met één van de bovengenoemde “instrumenten” te maken

hebben en wil je weten of je op de juiste manier handelt of wil je gewoon

eens “sparren” over dit fenomeen en hoe je hier slim mee om kunt gaan

binnen uw onderneming? Neem dan contact op met de Teunis van den Berg

(t.vanden.berg@mth.nl) of Marco de Weerd (m.de.weerd@mth.nl) van de

adviesgroep omzetbelasting of neem contact op met mth accountants &

adviseurs b.v. via 033 – 2580330.

drs. Teunis van den Berg
E: t.vanden.berg@mth.nl

mr. Marco de Weerd
E: m.de.weerd@mth.nl
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