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Dit artikel wordt u aangeboden door FA Rendement 
 

FA Rendement is hét financieel administratief nieuws‐ en adviesmagazine. Het maandblad is bedoeld 

voor boekhouders, controllers, hoofden en medewerkers van de afdeling financiële administratie.  

De insteek is: het praktisch informeren en selecteren van informatie voor de financial, zodanig dat hij 

deze informatie ook direct in zijn dagelijks werk kan toepassen.  

 

FA Rendement behandelt voornamelijk de ‘harde’ kant van de financiële administratie, veel nieuws 

dus op het gebied van financiën, fiscaliteit, automatisering, inkoop, loon‐ en salarisadministratie, 

sociale voorzieningen, debiteurenbeheer en inkoop. 
 

 

FA Rendement biedt u: 

 veel signalerend nieuws over veranderende regelgeving; 

 beknopte artikelen met veel tips die de lezer direct in de dagelijkse praktijk kan gebruiken; 

 geregeld een marktanalyse over financieel relevante onderwerpen; 

 wekelijkse e‐mailservice met het allerlaatste nieuws; 

 een aanvulling op de inhoud van elke uitgave met praktische, online tools. 
 

 
 

Kijk voor meer informatie of een proefabonnement op www.rendement.nl/fablad 
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Niets uit deze uitgave mag, noch geheel, noch gedeeltelijk, worden overgenomen en/of vermenigvuldigd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. 
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onvolkomenheden, noch voor de gevolgen hiervan. 
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BTW

nieuwe btw-regels voor vouchers per 1 januari 2019

De ene bon is de  
andere niet
Ondernemingen die vouchers verkopen krijgen vanaf 1 januari 

2019 te maken met gewijzigde BTW-regels. Vanaf dat moment 

moet u onderscheid maken tussen vouchers voor enkelvoudig 

gebruik en vouchers voor meervoudig gebruik. Uit de admi-

nistratie moet dan blijken om welk soort voucher het gaat. Die 

soort bepaalt namelijk wanneer u BTW moet afdragen.

IIn het midden- en kleinbedrijf wordt er 
veel gebruikgemaakt van vouchers. Per 1 
januari 2019 zullen de regels over de hef-
fing van BTW op vouchers wijzigen. On-
dernemingen moeten vanaf dat moment 
onderscheid gaan maken tussen vouchers 
voor enkelvoudig gebruik en vouchers 
voor meervoudig gebruik. Het is daarom 
goed om te weten wat de verschillen zijn 
en hoe u om moet gaan met de BTW op 
deze verschillende soorten vouchers.

Voucher

Volgens de definitie is een voucher ‘een 
instrument ter zake waarvan de verplich-
ting bestaat om het als gehele of gedeel-
telijke tegenprestatie te aanvaarden.’ Een 
voorbeeld van een voucher is een cadeau-
bon. Maar ook een boekenbon, bioscoop-
bon of dinerbon wordt voor de BTW ge-
zien als voucher. Een voucher heeft vaak 
een achterliggend commercieel of promo-
tioneel doel, zoals bijvoorbeeld het stimu-
leren van de verkoop van bepaalde goede-
ren of diensten. Ondernemingen zetten 
vouchers in om de markt voor een goed 
of een dienst te ontwikkelen, of om aan 
klantenbinding te doen. Vouchers kun-
nen door de consument worden gekocht, 

maar het is ook mogelijk dat bepaalde 
aanbieders van goederen of diensten 
vouchers gratis ter beschikking stellen.

Regeling

Ondernemers die op dit moment een 
cadeaubon of een ander soort voucher 
verkopen, zijn pas BTW verschuldigd 
op het moment dat deze voucher wordt 
gebruikt voor de aankoop van een pro-
duct of dienst. Op het moment van 
verkoop van de voucher is de verkoper 
nog geen BTW verschuldigd. Dit is voor 
de verkoper voordelig, omdat hij pas op 
een later moment de BTW hoeft af te 

dragen aan de Belastingdienst. Aan de 
andere kant betekent dat voor de (Ne-
derlandse) Belastingdienst dat de BTW 
pas binnenkomt als de voucher wordt 
ingewisseld voor de aanschaf van een 
goed of dienst. Maar het kan ook voor-
komen, dat consumenten de vouchers 
nooit gebruiken. Dan zal er nooit BTW 
over de voucher worden afgedragen en 
loopt de staatskas inkomsten mis.

Wetswijziging

In 2016 is een richtlijn vastgesteld over 
de BTW-behandeling van vouchers in 
de Europese Unie. Deze richtlijn moet 
een aantal onduidelijkheden wegnemen 
over de BTW-heffing op goederen en 
diensten waarbij vouchers worden ge-
bruikt. Zeker bij de ontwikkeling naar 
meer grensoverschrijdend gebruik van 
vouchers, is er soms sprake van dubbele 
belasting of onbedoelde niet-belasting. 
Een wetswijziging zorgt ervoor dat de 
voucherrichtlijn wordt geïmplementeerd 
in de Wet op de omzetbelasting 1968. 
Door de wetswijziging is de verkoper 
voor een groot deel van de vouchers (de 
vouchers voor enkelvoudig gebruik), 
direct bij de verkoop van de voucher 
BTW verschuldigd. De vouchers voor 
meervoudig gebruik zijn pas belast op 
het moment dat zij worden gebruikt voor 
de aanschaf van een goed of dienst. 

Soorten

Volgens het wetsvoorstel moet u dus 
onderscheid maken tussen vouchers 
voor enkelvoudig gebruik en vouchers 

Lage BTW van 6% naar 9%

Het kabinet heeft het voornemen om 
het verlaagd BTW-tarief van 6% per 
1 januari 2019 te verhogen naar 9%. 
Brancheorganisaties maken zich zorgen, 
omdat de financiële gevolgen voor het 
midden- en kleinbedrijf groot kunnen 
zijn. Het kan tot omzet- en banenverlies 
leiden en ook het voortbestaan van be-
drijven in gevaar brengen.
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voor meervoudig gebruik. Het moment 
waarop u de BTW verschuldigd bent, is 
voor deze soorten vouchers verschillend.

1  Enkelvoudig gebruik
Van een voucher voor enkelvoudig ge-
bruik is sprake als op het moment van 
verkoop van de voucher duidelijk is welke 
soort goederen of welke dienst met de 
voucher aangeschaft zal worden. Voor 
deze vouchers is met zekerheid vast te 
stellen welk BTW-tarief van toepassing 
is. Overigens is er in december 2017 
een nota gepubliceerd waaruit blijkt 
dat u de BTW over de verkoop van dit 
soort vouchers niet kan terugvragen 
als ze uiteindelijk niet worden inge-
wisseld voor goederen of diensten.

2  Meervoudig gebruik
Als op het moment van verkoop van de 
voucher nog niet duidelijk is welk goed 
of welke dienst met de voucher zal wor-
den aangeschaft, is er nog geen BTW 
verschuldigd. Voor deze vouchers voor 
meervoudig gebruik is bij verkoop nog 
niet zeker met welk BTW-tarief het aan 
te schaffen goed of de dienst is belast.

Moment

Een voucher voor enkelvoudig gebruik 
is met BTW belast op het moment dat 
de voucher verkocht wordt. Het ver-
schuldigde BTW-bedrag wordt berekend 
over de prijs die voor de voucher wordt 
betaald, verminderd met de in de prijs 
inbegrepen BTW. Wanneer een vou-
cher voor enkelvoudig gebruik wordt 
verkocht waarmee alleen goederen aan-
geschaft kunnen worden die belast zijn 
met 21% BTW, dan is de berekening 
van de verschuldigde BTW als volgt:
21/121 x de verkoopprijs van de voucher.

Bloembollen

Als een voucher voor meervoudig ge-
bruik wordt verkocht, is de BTW pas 
verschuldigd op het moment dat de 
voucher wordt gebruikt voor de aan-
schaf van een goed of dienst. Denk 
bijvoorbeeld aan de situatie waarin 
een cadeaubon wordt verkocht die kan 

worden besteed in een tuincentrum en 
waarmee zowel bloembollen (6%-tarief) 
als vazen (21%-tarief) gekocht kunnen 
worden. In dit geval is op het moment 
van verkoop en afgifte van de cadeaubon 
onzeker welk goed gekocht zal worden 
zodat niet is vast te stellen welk BTW-
tarief verschuldigd zal zijn. Dus is er pas 
BTW verschuldigd op het moment dat 
de voucher ook echt verzilverd wordt. 

Ongewijzigd

De wetswijziging verandert niets aan 
de BTW-behandeling van vervoerbewij-
zen en toegangskaartjes voor biosco-
pen en musea. In Nederland worden 
toegangskaartjes en vervoersbewijzen 
onder de huidige regelgeving gezien 
als een (vooruit)betaling van diensten 
waarbij de BTW verschuldigd is op het 
tijdstip van aankoop. Dit zal onder de 
nieuwe regelgeving over vouchers niet 
veranderen. De reden hiervoor is dat 
toegangskaartjes en vervoerbewijzen 
aan te merken zijn als vouchers voor 
enkelvoudig gebruik. Er is dus op het 
moment van aankoop BTW verschuldigd. 

Zegeltjes

Zoals het er nu naar uitziet, blijft ook 
de regeling over de BTW op zegeltjes 
ongewijzigd. Ondernemingen die zegels 
verstrekken zijn BTW verschuldigd over 
de totale vergoeding of ontvangsten voor 
de goederen of diensten waarbij de zegels 
worden verstrekt. Een vermindering mag 
worden toegepast voor de verstrekking 

van zegels. Hierbij kunt u onderscheid   
maken tussen twee verschillende acties:

 ▪ er zijn acties waarbij de zegels de on-
derneming geld kosten op het moment 
dat de zegels worden ingewisseld; 

 ▪ er bestaat het traditionele zegelsysteem 
waarbij de zegels de onderneming bij 
de uitgifte geld kosten. 

Inwisseling

In het geval dat de waarde van de zegels 
pas ten laste komt van de onderneming 
op het moment dat de klanten de zegel-
tjes inwisselen, mag de onderneming het 
BTW-bedrag van de ingewisselde zegels 
in mindering brengen op de verschul-
digde BTW.  
Een voorbeeld hiervan is de geldterug-
actie. Alleen als de waardebon van de 
geldterugactie ook daadwerkelijk wordt 
ingeleverd kost dit de ondernemer geld. 

Verstrekking

Als de waarde van de zegels al ten 
laste van de onderneming wordt ge-
bracht vóór de verstrekking van de 
zegeltjes, brengt de onderneming de 
BTW over het bedrag van de door haar 
verstrekte zegels in mindering op de 
verschuldigde BTW. Daarbij is de ver-
strekking van de zegels het moment 
waarop de zegels zijn overhandigd aan 
degene die de zegelkorting toekomt.

Carola van Vilsteren, Van Vilsteren BTW 
Advies; tel.: (085) 040 32 30; e-mail: info@
btwadvies.com

Voucher meervoudig gebruik levert liquiditeitsvoordeel op

Het verkopen van vouchers voor meer-
voudig gebruik levert ondernemingen 
een liquiditeitsvoordeel op, omdat de 
betaling van BTW wordt uitgesteld. Dit 
kan een mogelijkheid zijn wanneer uw 
onderneming zowel goederen als dien-
sten verkoopt die belast zijn met zowel 
21% BTW als goederen en diensten die 
belast zijn met het verlaagd BTW-tarief. 
De onderneming kan bij verkoop van vou-

chers bepalen dat de vouchers voor alle 
goederen en diensten die zij verkoopt in 
te wisselen zijn. 

Voorwaarden
Als in de algemene voorwaarden is op-
genomen dat vouchers voor meervoudig 
gebruik verkocht kunnen worden, hoeft u 
pas BTW af te dragen op het moment dat 
de klant de voucher besteedt.

MEER INFORMATIE OVER DIT ONDERWERP? KIJK OP RENDEMENTCO.NL/BTW
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