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Geachte heer Van der Jagt,

In uw bovengenoemde brief geeft u aan dat de Nederlandse Orde van
Belastingadviseurs (NOB) met belangstelling kennis heeft genomen van de concept
aanpassing van het Uitvoeringsbesluit omzetbelasting 1968 (hierna: UBOB 1968)
in verband met het wetsvoorstel btw-behandeling van vouchers (34 755), bij brief
van 6 februari 2018 aangeboden aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der
Staten-Generaal.1In dit kader doet u de suggestie om een voorbeeld te schrappen
uit de artikelsgewijze toelichting bij de aanpassing van het UBOB 1968 of, indien
daar onverhoopt geen aanleiding voor wordt gezien, een nadere toelichting op te
nemen.

Hieronder ga ik in op uw suggestie. De reden dat ik niet eerder op uw brief heb
kunnen reageren, is dat besluitvorming in dit kader nog moest plaatsvinden. Deze
besluitvorming heeft inmiddels plaatsgevonden en het Besluit van 18 oktober 2018
tot wijziging van het Uitvoeringsbesluit omzetbelasting 1968 (aanpassing btw-
regeling voor waardebonnen) is op 6 november jI. gepubliceerd.2

Het voorbeeld in de concept nota van toelichting waarnaar u verwijst is als volgt.
In de praktijk komt het vaak voor dat er bij aankoop van goederen waardebonnen
op de verpakking zitten. Deze waardebonnen kunnen worden ingewisseld voor een
nader bepaald goed of een door de afnemer te kiezen goed uit een aantal
verschillende goederen. Voor het eerste geval kan gedacht worden aan een
waardebon op de verpakking van een fles schoonmaakmiddel die recht geeft op
een schoonmaakspons. Het tweede geval kan betrekking hebben op een zelfde
waardebon die niet alleen kan worden ingewisseld voor een schoonmaakspons,
maar in plaats daarvan ook voor een netje met drie citroenen. Van de toepassing
van artikel 21 van het UBOB 1968 moeten deze waardebonnen worden uïtgesloten,
aangezien deze op het moment van uitgifte kwalificeren als een voucher waarop de
algemene voucherregels van hoofdstuk V, afdeling 11 van de Wet OB 1968 van
toepassing zijn.

1 Kamerstukken II 2017/1H, 34 755, nr. 6
2 Stb. 201H 383
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In uw brief geeft u aan het met voornoemde passage in de concept nota van Directie Internationale

toelichting niet eens te zijn. U bent van mening dat “om niet verstrekte” zegels Zaken en
Verbruiksbelastingen

per definitie niet kunnen vallen onder de algemene voucherregels. Deze regels, zo
stelt u, hebben immers alleen betrekking op tegen vergoeding verstrekte ons kenmerk
vouchers. U verwijst daarbij naar de definitie van een voucher in artikel 2a, eerste 2018-0000195335

lid, onderdeel t, van de Wet OB 1968, waarin onder meer wordt bepaald dat een
voucher een instrument is ten aanzien waarvan de verplichting bestaat dat
instrument als tegenprestatie of gedeeltelijke tegenprestatie voor
goederenleveringen of diensten te aanvaarden.

In dit kader is er echter geen aanleiding gezien om het bovengenoemde voorbeeld
in de nota van toelichting bij de aanpassing van het UBOB 1968 te schrappen. Het
is namelijk niet het geval dat “om niet verstrekte” zegels per definitie niet kunnen
vallen onder de algemene voucherregels. “Om niet” verstrekte vouchers kunnen
wel degelijk voldoen aan de definitie van een voucher in artikel 2a, eerste lid,
onderdeel t, van de Wet OB 1968. Ook bij “om niet” verstrekte vouchers bestaat
de verplichting om deze als tegenprestatie of gedeeltelijke tegenprestatie voor
goederenleveringen of diensten te aanvaarden.

Uit uw brief begrijp ik dat dit in de toelichting bij de concept aanpassing van het
UBOB 1968 onvoldoende naar voren is gekomen. In de definitieve versie is nader
toegelicht hoe met gratis verstrekte vouchers voor de btw moet worden
omgegaan. Ik heb een kopie van het desbetreffende wijzigingsbesluit en de
daarbij behorende nota van toelichting bij deze brief gevoegd.

Ik vertrouw erop u hierbij voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

De Staatssecretaris van Financiën,
namens deze,

drs. H.G. Roodbeen
de directeur Internationale Zaken en Verbruiksbelastingen

Pagina 2 van 2



Staatsbiad
van het Koninkrijk der Nederlanden

Jaargang 2018

383
Besluit van 18 oktober 2018 tot wijziging van
het Uitvoeringsbesluit omzetbelasting 1968
(aanpassing btw-regeling voor waardebonnen)

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nedorlanden,
Prins van Oranje Nassau, onz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Financiün van 9 juli 2018,
nr. 2018-0000114311;

Gelet op artikel 39 van de Wet op de omzetbelasting 1968;
De afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies viie

26 september 2018, nr. W06.18.0185/ill);
Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Financiün van

16 oktober 2018, nr. 2018-0000168548;

Hebben goedgevonden en verstaan:

ARTIKEL 1

Het Uitvoeringsbesluit omzetbelasting 1968 wordt als volgt gewijzigd:

A. In artikel 20, eerste lid, aanhef, vervalt «of geldswaardige papier air

— al dan niet met bijbetaling —».

B. Artikel 21 komt te luiden:

Artikel 21

1 In gevallen waarin de ondernemer aan zijn afnemers bij de leva Ir
van goederen of diensten —al dan niet tegen betaling —waardebonnen
verstrekt die afzonderlijk of tezamen met andere waardubonnen bij hem of
bij een andere ondernemer alleen met bijbetaling kunnen worden
ingewisseld tegen goederen of diensten, wordt de belasting berekend met

inachtneminq von de volgende regels:
a. voor de vergoeding of ontvangsten voor de goederen of diensten

waarbij de waardebonnen zijn verstrekt, blijft de verstrekking van de
waardebonnen buiten beschouwing;

b. ter zake van de levering van goederen of diensten tegen inwisselirrg
van de waardebonnen bestaat de vergoeding uit hetgeen is bijbetaald
voor deze goederen of diensten, de belasting niet daaronder begrepen,
vermeerderd met hetgeen is betaald voor do waardebonnen, de belasting
niet daaronder begrepen.
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2. Ter zake van waardebonnen die de ondernemer aan zijn afnemers bij
de levering van goederen of diensten — al dan niet tegen betaling —

verstrekt die afzonderlijk of tezamen met andere waardebonnen bij hem of
bij een andere ondernemer, hetzij alleen met verplichte nilbetaling kunnen
orden ingewisseld tegen goederen of diensten, hetzij zonder bijbetaling
kunnen worden ingewisseld tegen bepaalde andere goederen of diensten,
is het eerste lid van overeenkomstige toepassing voor zover deze
waardebonnerr met verplichte bijbetaling worden ingewisseld tegen
goederen of diensten.

ARTIKEL II

Hot dve van do Atdoling idvurring van de Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2019.P tijd van Stro i,o rdt niet o w ban r qrrr- jd,j <t

o) grond win ir tikri 26, zesde lid vrlfde lid,
vi do We tip do Si,d van Stro omdar Lasten en hevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van
zender noor in t in rond luidt. toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

Wassenaar, 18 oktober 2018
Willem-Alexander

De Staatssecretaris van Firiancidn,
M. Snel

Uitgegeven de zesde november 2018

De Minister van Justitie en Veiliqheid,
EB.J. Grapperhatis

09-2019-343
ISSN 0920 - 2004
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NOTA VAN TOELICHTING

1. Algemeen

1. Inleiding

Op 27 juni 2016 is door de Raad van de Europese Unie de voucher
richtlijn vastgesteld. Deze richtlijn introduceert een aantal regels op het
gebied van vouchers in de BTW-richtlijn 2006.1 Met de wei van 9 maart
2018 tot wijziging van de Wet op de omzetbelasting 1968 (btw-behande
ling van vouchers) (Stb. 2018 82), s die richtlijn griïmplemeriteerd in de
Wet op de omzetbelasting 1968 (Wet OB 1968). In verband hiermee dent
het Uitvoeringsbeslu;t omzetbelasting 1968 IUBOB 1968) over de
btw-behandeling van zegels (waardebonnen) in lijn te worden gebracht
met deze nieuwe btw-regels voor vouchers. Van de gelegenheid is
overigens gebruik gemaakt bedoelde artikelen ook te moderniseren en
meer in lijn te brengen met de bepalingen van de BTW-richtlijn 2006

De nieuwe regelgeving treedt in werking met ingang van 1 januari 2019

2. Toelichting op de wijzigingen

In de memorie van toelichting hij de hiervoor genoemde Wet van
9 maart 2018 tot wijziging van de Wet op de omzetbelasting 1968
(btw-behandeling van vouchers) is opgemerkt dat hot huidige artikel 21
UBOB 1968 zal moeten worden amirigepast aan oe nieuwe wettelijke regels
voor vouchrmrs. Bij genoemd artikel 21 gaat het om gevallen waarin de
ondernemer aan zilri afnemers bij de levering van goederen in de praktijk
gratis waardebonrien verstrekt, die hij hem of hij een andere ondermmcniimi
kunnen worden ingewisseld tegen goederen, al dan niet niet bijbetalieg.
De aanpassing van het besluit is nodig omdat sommige van deze
waardebonnen, afzonderlijk of tezamen, onder de runt ingang van
1 januari 2019 van toepassing zijnde wettelijke definitie van een voucuer
kunnen vallen. In die zin zou het toepassingsbereik van genoemd artikel
21 met ingang van die datnmn te ruim worden.

In genoemde rnemorio van toelichting is tevens aangegeven dat tal
worden bezien of een verdere ua/npiissing van artikel 21 UBOB 1968
gewenst is. Dit omdat de regeling van artikel 21 nu runt ziet op de
btw-heffing hij do verstrekking en inwisseling van wiiadebonran die
tegen betnilimig worden verstrekt bij do levering van goederen. Hiemvuni
zijn nadere regels gesteld bij het heleidsbesl uit Heffing van omzetba
lasting ton aanzien van het verstrekken van zegels en waardebonnene.2
Ook ziet artikel 21 niet op waardebonnen die gratis of togen betaling
worden verstrekt bij dienstverrichtingen

Er is darvorn voo’ gekozen het toepassnqsbereik van artikel 21 UBOB
1968 voor deze wtrirdebonmien uit te breiden zodat lozo bepaling in de
nieuwe versie ziet op een egeling voor alle wuardebonnen die al dan niet
gratis worden verstrekt bij do levering van goederen en diensten, en die
uitsluitend met bijbetaling kunnen worden ingewisseld tegen goederen of
diensten. De nieuwe regeling zal dan alleen niet van toepassing zijn op
waardeborinon die geheel voldoen aan do wettelijke definitie van vouchor
zoals die zal gelden met ingang van 1 anuari 2019. Een zodanige nieuwe
bepaling maakt het ook mogelijk een einde to maken aan alle in de nep
dor jaren in de uitvooringspraktijk gegroeide afwijkende praktijken met
betrekking tot de btw heffing van waardebonnon.

Ingevolqu de bestaande regeling van artikel 21 UBOB 1968 en do
bepalingen van het hiervoor genoemde beleidsbesluit is bij de heffing van

1 nichtlijn 2006112/EG v5fl de Rii,md vn 2h november2006 bier’di de het qemeensch,ippehu
stelsel von h lostroi over de toeqevouqde w,umrde (Pbr.U 2006 L 347/

2 Besluit von 5 november 2001, CPP 2001 ‘2160M.
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waardebonnen uitgangspunt dat bij de verstrekking van cle zegels of
waardebonnen geen correctie wordt gemaakt op cle af te dragen btw ter
zake van cle geleverde goederen. Bij de inwisseling van de waardebonnen
wordt in beginsel alleen btw geheven over de bijbetaling hij de goederen,
en vindt in geval van een verschillend btw-tarief over cle goederen waarbij
cle zegels zijn verstrekt en die waartegen de goederen zijn ingewisseld een
tariefcorrectie plaats over de resterende winkelwaarde van die goederen.
Wanneer de waardebonnen gratis zijn verstrekt, en kunnen worden
ingewisseld tegen gratis goederen, wordt derhalve geen btw geheven
indien er geen tariefcorrect,e nodig is. Een dergelijke handelwijze wijkt af
van de BTW-richtlijn 2006, de Wet OB 1968 en de jurisprudentie en moet
derhalve worden gewijzigd. In de nieuwe opzet zullen ondernemers in de
meeste gevallen btw moeten afdragen ter zake van gratis verstrekte
goederen, wanneer zij 0e btw ter zake van de aanschaf van die goederen
in aftrek hebben gebracht.

Ook artikel 20 IJBOB 1968 — dat ziet op gratis verstrekte zegels bij de
levering van goederen en diensten die kunnen worden ingewisseld tegen
geld of geldswaardige papieren — is enigszins aangepast. De term
geldswaardige papieren is geschrapt, omdat dergelijke papieren in de
praktijk nogal eens als voucher kwalificeren in de zin van de Wet OB 1968.

2. 1. Nieuwe regeling, algemeen

Bij de levering van goederen en diensten door ondernemers verstrekken
deze in veel gevallen waardebonnen. Do waardebonnen kunnen van
papier of een ander materiaal zijn, maar ook digitaal zijn. Soms worden
deze waardebcwrnen gratis verstrekt bij de leveringen van de goederen of
diensten, maar hot is ook mogelijk dat de ondernemer bij de goederen
levering of dienstvorrichting een betaling vraagt voor de te verstrekken
waarde bonnen.

De ontvanger kun de door hem verzamelde waardobonnen bij de
verstrekker of bij een andere ondernemer inwisselen tegen goederen of
diensten. Doorgaans moet de afnemer een aantal waardebonnen sparen
voordat hij deze kan inwisselen. Dikwijls moet hij bij de inwisseling tegen
goederen of diensten een bijbetaling doen. Er is dan sprake van een
waardebon die uitslnitend kan worden ingewisseld met bijbetaling hnii

kortingsbon). Hierop zijn de btw-regels in het UBOB 1968 van toepassing
Hot komt ook voor dat de waardebonnon jtsluitend tezamen kunnen
worden ingewisseld tegen gratis goederen of diensten. In die gevallen
worden de waardobonnen gezien als een voucher in de zin von de Wet GB
1968. Ten slotte is het ook mogelijk dat de afzonderlijke waardebon of de
gespaarde waardebonnen tezamen door de afnemer naar keuze kunnen
worden gebruikt als voucher voor bepaalde goederen of diensten of as
middel om korting te verkrijgen bij de levering van andere goederen of
diensten. In dit laatste geval vallen de waardeboniren onder de toepassing
van het besluit voor zover de afzonderlijke waardebonnen of de
gespaarde waardebonnen tezamen door de afnemer worden gebruikt als
middel om korting te verkrijgen bij de levering van goederen of diensten.
Voor de bedoelde goederen en diensten moet dan gelden dat zij alleen
met waardebonnen zijn te verkrijgen indien de verkrijgen bij do inwis
suling een bijbetaling doet. In de gevallen waarin de verstrekte waarde
bonnen, hetzij bij de verstrekking, hetzij tezamen bij de inwisseling,
worden aangemerkt als vouchor in de zin van de van de Wet OB 1968 zijn
de ingevolge die wet geldende regels voor de btw-heffing van vouchers
onverkort van toepassing. Do regels voor kortingsbon non zijn, zoals
hiervoor is aangegeven, neergelegd in het UBOB 1968 en sluiten aan op
de hiervoor bedoelde heffingsregels voor vouchers.
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2.2. Vergoeding voor de prestaties waarbij de waardebonnen worden
vers trek t

De ondernemer die bij de levering van goederen of diensten waarde-
bonnen verstrekt die afzonderlijk of tezamen met andere waardebonnen,
met bijbetaling kunnen worden ingewisseld voor de levering van
goederen of diensten, wordt voor de levering van goederen of diensten
waarbij de waardebonnen worden verstrekt btw verschuldigd over de
vergoeding die hij daarvoor in rekening brengt. Hij mag daarop ingevolge
dit besluit geen vermindering toepassen voor de daarbij verstrekte
waardehonnen, ook niet wanneer de afnemer voor die wuardebonnen
heeft moeten betalen. De verstrekking van bedoelde waardebonnen als
zodanig blijft buiten de btw-heffing.

2.3. Heffing bij inwisseling van waardebonnen die niet kwalificeren als
voucher

Bij de inwisseling van de in de vorige paragraaf bedoelde waarde
bonnen wordt de btw berekend over de vergoeding die de ondernemer
die de goederen of diensten levert in rekening brengt De vergoeding
bestaat uit hetgeen bij de inwisseling van de afzonderlijke of gespaede
waardebonnen moet worden bijbetaald voor deze goederen of diensten,
de btw niet daaronder begrepen, vermeerderd met hetgeen eventueel is
betaald voor de ingewisselde waardebonnen, de btw niet daaronder
begrepen.

Enkele voorbeelden ter verduidelijking. Op de achterkant van de
kassabon van een supermarkt staan (gratis> waardebonnen afgedrukt.
Deze waardebonnen kunnen door de klant worden uitgeknipt en worden
geplakt op een spaarkaart. Een volle spaarkaart bestaat uit tien waardi
bonnen en kun worden ingewisseld voor een krul bier, onder de
voorwaarde (lat 10 wordt bijbetaald. De vergoeding voor de levering
van het krat bier tegen inwisseling van de volle spaarkaart is in dit
voorbeeld dus C 8,26. De verschuldigde btw (in dit geval 21%) over dit
bedrag is t: 1,74.

In dezelfde supermarkt kan de klant ook bij elke t: 10 aankopen een
zegel kopen voor . 1. Vijf van deze zegels op een spaarkaart kunnen
worden ingewisseld voor een bordspel, onder de voorwaarde dat€ 10
wordt bijbetaald. Een klant die voor t: 50 aankopen doet en besluit .ij
waardebonnen te kopen, betaalt dus in totaal t: 55. De verschuldigde
belasting (in dit geval 6%) voor de aankopen wordt echter berekenr over

47,17 en bedraagt € 283. De t: 5 betaald voor de vijf waardebonren
blijft hier voor de btw dus buiten beschouwing.

Bij inwisseling van de spaarkaart heeft de klant in totaal € 15 beteiid
voor een bordspol: t: 5 voor de waardebonnon en € 10 bijbetaling. De
vergoeding voor de levering van dit goed tegen inwisseling van de volle
spuarkaart is in dit voorbeeld dus t: 12,40. De verschuldigde btw (21%)
over dit bedrag is , 2,60. De t: S betaald voor de vijf waardebonnen wordt
hier dus in de btw-heffing betrokken.

In de supermarkt kan ten slotte ook een pak ijsjes worden gekocht voor
t: 3 (inclusief 6% btw). Op de verpakking zit een (gratis) waardebon van
t: 1 die alleen gebruikt kun worden voor de aanschaf van eenzelfde pak
ijsjes. Bij inwisseling van deze waardebon moet de klant dus altijd € 2
bijbetalen. De klant betaalt met betrekking tot de aankoop van het eerste
pak ijsjes € 2,83 plus t: 0,17 btw. Met betrekking tot het tweede pak ijsjus
betaalt hij t: 1,89 plus t: 0,11 btw.
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24. Heffing bij inwisseling van waardebonnen die tezamen kwalificeren
als voiiclim

In het gevel bij de inwisseling van waardebonnen tezamen geen
bijbetaling behoeft te worden gedaan voor te leveren goederen of
diensten, kwalificeren deze waardebonnen tezamen, zoals hiervoor al is
aangegeven, als een voucher in de zin van de Wet OB 1968. Ter zake van
deze vouchers zijn de heffingsregels van die wet van toepassing. Dat
betekent onder meer dat als de klant voor de waardehonnen moet betalen
die alleen tezamen als voucher kwalificeren, er op het moment van
verstrekking van deze waardebonnen geen btw verschuldigd wordt. Bij de
inwisseling van deze waardebonnen tezamen is er pas spruke van een
voucher. De btw wordt in dat kader berekend overeenkomstig de regels
zoals die gelden voor vouchers.

In dit verband zij opgemerkt dat waardebonnen die bij de inwissehiig
tezamen kwalificeren als een voucher altijd moeten worden aangemerkt
als een voucher voor meervoudig gebruik. Een dergelijke voucher wordt
niet uitgegeven als een voucher, deze ontstaat immers pas op het
moment dat de verkrijger voldoende waardebonnen heeft verzameld, en
kun om die reden nooit kwalificeren als een voucher voor enkelvoudiq
gebruik. Voor het oiiderschcid tussen vouchers voor enkelvoudig en
meervoudig gebruik wordt verwezen naar de meinorie van toelichting bij
de hiervoor genoemde wet btw-behandeling van vouchers.

Een voorbeeld ter verduidelijking. Een klant kan bij iedere 4. 10
boodschappen een zegel kopen voor C 1. Vijf van deze waardebonnen op
een spaarkaart kunnen worden ingewisseld voor een fles wijn (belast
tegen het algemene tarief) of eer kaasje (belast tegen het verlaagde
tarief). De volle spaarkaart kwalificeert in dit voorbeeld als een voucher
voor meervoudig gebruik. De btw wordt verschuldigd op het moment van
inwisseling tegen het toepasselijke tarief. In het geval deze spaarkaart
alleen zou kunnen worden ingewisseld voor een fles wijn. blijft er sp’ake
van een voucher voor meervoudig gebruik en wordt de btw dus
verschuldigd op het moment van inwisseling.

Het is in dit kader uiteraard ook mogelijk dat de verstrekte waarde-
bonnen die weliswaar afzonderlijk niet kwalificeren als een vouchur, mnir
dit gezamenlijk wel doen, gratis worden verstrekt. Gedacht ken worden
aan een fles schoonmaakmiddel, waarbij aan de consument bij aanschaf
telkens in waardebon wordt verstrekt. Deze consument moet e€n St tien
waardebonnen verzamelen op een spaarkaart, voordat hij die spearkaart
ken inwisselen voor een schoonmaakspons dan wel voor een ander goed
naar keuze. In dit voorbeeld kwalificemen de waardebonnon afzonderlijk
niet als voucher. De waardebonnen kwalificeren gezamenlijk wel als een
voucher, namelijk als de spaarkaart is volgeplakt. Vanaf dat moment
bestaat er bij de deelnemende ondernemers de verplichting om dc
spaarkaart te aanvaarden als inwisseling voor bepaalde goederen.
Vergelijkbare voorbeelden kunnen worden gegeven waarbij de waarde
bonnen een digitaal karakter hebben, zoals digitale spaarpunten. Op deze
gevallen zijn ook de voucherreqels in de wet van toepassing.

Dit betekent dat voor zover er sprake is van de levering van een goed er
in deze voorbeelden, mits aan alle voorwaarden is voldaan, sprake is van
een zogeneernoe fictieve levering. De btw wordt dan verschuldigd op liet
moment van inwisseling van de voucher overeenkomstig het toepasse
lijke tarief. Zoals hiervoor al is opgemerkt kwalificeert een volle spaarkaart
in dit kader altijd a1s een voucher voor meervoudig gebruik als bedoelit in
de wet. Aan de voorwaarde van uitgifte in de definitie van een voucher
voor enkelvoudig gebruik als bedoeld in de wet kan immers in dit kader
nimmer worden voldaan, omdat de voucher niet als voucher wordt
uitgegeven, maar pas ontstaat door de bundeling van een aantal
waarde bonnen
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2.5. Heffing bij inwisseling van waardebonnen die tezamen kunnen
worden gebruikt als vouclier of als kortingsbon

Zoals is aangegeven in paragraaf 2.1 komt het voor dat waardebonnen
tezamen met andere waardebonnen kunnen worden ingewisseld voor
bepaalde goederen of diensten zonder dat daarvoor hoeft te worden
bijbetaald, maar dat deze waardebonnen tezamen ook kunnen worden
ingewisseld voor bepaalde andere goederen of diensten waarbij altijd
bijbetaling nodig is. In het eerstgenoemde geval worden de waarde
bonnen tezamen als een voLicher in de zin van de wet gebruikt. In het
laatstgenoemde geval worden de waardebonnen tezamen daarentegen
nit als voLicher maar als kortingsbon gebruikt in de zin van dit besluit.
Voor dit soort waardebonnen die als voucher of als kortingsbon kunnen
worden gebruikt, zijn de regels van het UBOB 1968 van toepassing voor
zover deze waardebonnen als kortingsbori worden gebruikt. Deze regels
zijn hiervoor uiteengezet in paragraaf 2.3 Worden deze waardebonnen
daarentegen gebruikt als voucher voor bepaalde andere goederen of
diensten, in de zin van de van de Wet OB 1968, dan zijn de ingevolge de
wet geldende regels voor de btw heffing van vouchers van toepassing.

2.6. Hoffihg bij waardebonnen die afzonderlijk reeds bij de verstrekking
kwalificeren als vouclier

Het komt voor dat waardebonnen reeds ten tijde van de verstrekking
kwilificeren als een vouc,her als bedoeld in de Wet OB 1968. Daarbij kun
sprake zijn van vouchers voor enkelvoudig of meervoudig gebruik en van
gratis vouchers of niet gratis vouchers.

Een voorbeeld van een niet gratis voucher die ten tijde van de
verstrekking kwalificeert als een voucher voor enkelvaudig gebruik, is een
voucher die bij de aanschaf van een product kan worden aangeschaft.
Bijvoorbeeld een voucher die kan worden ingewisseld voor ecn beperkte
uitgave van een aantal espressokopjes bi) de aanschaf van een espresso
machine. De verstrekking van deze voucher wordt volgens de voLicher
regels in de wet beschouwd als de levering van de espressokopjes. De
btw wordt verschuldigd op het moment van verstrekking van de voucher.
Indien deze voucher ook kun worden ingewisseld voor bijvoorbeeld een
blik koffiebonen dan kwalificeert deze als een voucher voor meervoudig
gebruik. De btw wordt dan verschulc1igd op het moment van inwissehig
van de voucher voor de espressokopjes (belast tegen het algemene tariif
of het blik koffiebonen (belast tegen het verlaagde tarief).

Een voorbeeld van een gratis voucher die ten tijde van de verstrekking
kwalificeert als een voucher voor enkelvoudig gebruik als bedoeld in de
Wet OB 1968, is een voucher op de verpakking van een fles schoonmaak-
middel die kan worden ingewisseld voor een schoonmaakspons. Mits aan
alle voorwaarden wordt voldaan is er hier sprake van een 7ogenaamde
fictieve levering in de zin van de wel. De maatstaf van heffing wordt
vastgesteld overeenkomstig de wet. De btw wordt in dit geval verschul
digd op het moment van verstrekking van de voucher.

Een voorbeeld van een gratis voucher die ton tijde var de vorstrekkirg
kwalificeert als een voucher voor meervoudig gebruik als bedoeld in de
Wet OB 1968, iS de hiervoor genoemde waardebon op de verpakking van
een fles schoonmaakmiddel die niet alleen kan worden ingewisseld voor
een schoonmaakspons (belast tegen het algemene tarief), maar naar
keuze ook voor een netje citroenen (belast tegen het verlaagde tariefl.
Mits aan alle voorwaarden is voldaan, is ook hier sprake van een
zogenaamde fictieve levering in de zin van de Wet OB 1968. De btw wordt
verschuldigd op het moment van inwisseling van de voucher overeen
komstig het toepasselijke tarief.
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3. EU-aspecten

Aan de wijzigingen clie opgenomen zijn in dit besluit zijn geen addit
onele EU-aspecten verbonden.

4. Budgettaire aspecten

De maatregel leidt tot een structurele lastenrelevante opbrengst van
C 18 miljoen per 2019. Dit is vooral het gevolg van, zoals hiervoor is
aangegeven, het heffen van btw over de fictieve levering ter zake van het
inwisselen van gratis verkregen waardebonnen voor gratis goederen
(zonder bijbetaling>.

5. Uitvoeringskosten en regeidrukkosten

De Belastingdienst heeft de voorstellen uit het besluit met een uitvoe
ringstoets beoordeeld. Voor het onderhavige Llitvoeringsbesluit geldt dat
de eerder uitgebrachte uitvoeringstoets op het wetsvoorstel btw behan
deling van vouchers onverkort van kracht is. De maatregelen zijn
uitvoerbaar en structurele uitvoeringskoston van de Belastingdienst zullen
door de voorgestelde maatregel niet veranderen, omdat er geen nieuwe
systemen worden geïntroduceerd. Ook behoeven er in dit verband geen
initiële kosten te worden gemaakt. De maatregel heeft geen effecter op de
omvang van de administratieve lasten voor bedrijven.

6. Consultatie

Overleg over de uitvoeringsaspecton van dit besluit heeft plaatsge
vonden met VNO-NCW en MKB Nederland. Voor VNO-NCW en MKB
Nederland is met name van belang dat er voldoende tijd zit tussen do
bekendmaking van het besluit en de inwerkingtreding, zodat ondernemers
zich goed kunnen voorbereiden. Overigens zuilen VNO-NCW en MKB
Nederland ook bij do verdere uitwerking van de wet van 9 maart 2018
(btw-behandeling van vouchers) worden betrokken.

II. Artikeisgewijze toelichting

Artikel t

Artikel!, onderdeelA (artikel 20 van hot Uitvoeringsbesluit omzetbolistu?g
1968)

Artikel 20 UBOB 1968 geeft aanvullende regels voor de btw-heffing in
de gevallen waarin de ondernemer aan zijn afnemer bij de levering van
goederen of diensten gratis zegels verstrekt die kunnen worden
ingewisseld togen geld of geldswaardige papieren al dan niet met
bijbetaling. De zinsnede «geldswaardige papieren — al dan niet met
bijbetaling —» is geschrapt om samenloop met de voucherregels in de Wel
OB 1968 te voorkomen. In (le praktijk komt het immers dikwijls voor dat
geldswaardige papieren kwalificeren als voucher in de zin van de Wet OB
1968, waarop de ingevolge die wet geldende regels voor de btw-heffing
van vouchers van toepassing zijn.

Artikel 1, onderdeel 6 (artikel2l van het Uitvoeringsbosluit omzetbelasting
1968)

Artikel 21, eerste lid, UBOB 1968 geeft aanvullende regels voor de
btw-heffing in de gevallen waarin de ondernemer aan zijn afnemer bij de
levering van goederen of diensten waardebonnen verstrekt die bij hem of
bij een andere ondernemer afzonderlijk of tezamen kunnen worden
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ingewisseld tegen goederen of diensten en uitsluitend met bijbetalng. De
wriarclehonnen kunnen van papier of een ander materiaal zijn, maar ook
digitaal zijn. De ondernemer kan de waarclebonnen gratis verstrekken aan
zijn afnemer, maar het is ook mogelijk dat de waardebonnen alleen
worden verstrekt wanneer de afnemer daarvoor betaalt.

In artikel 21, eerste lid, onderdeel a, IJBOB 1968 zijn cle regels
opgenomen voor de btw-heffing bij de Ieverng van de goederen of
diensten waarbij de waardebonnen gratis of tegen betaling worden
verstrekt, die afzonderlijk of tezamen kunnen worden ingewisseld,
uitsluitend met bijbetaling, tegen goederen of diensten. De o9dernemer
die bij de levering van goederen of diensten deze waardebonnen
verstrekt, wordt de btw verschuldigd over de vergoeding voor ciie
goederenlevering of dienstverrichting. Hij mag daarop geen verminder ng
toepassen voor de verstrekte waardebonnen als zodanig, ook niet indien
voor die waardebonnon is betaald. De verstrekking van de hier bedoelde
waardeborinen blijft buiten de btw-heffing en pas bij de inwisseling ervan
bij de levering van goederen of diensten worden ze in de heffing
betrokken.

In artikel 21, eerste lid, onderdeel h, UBOB 1968 zijn de regels
opgenomen voor de berekening van de vergoeding bij de levering van
goederen of diensten tegen inwisseling van de waardebon non die
afzonderlijk of uitsluitend tezamen kunnen worden ingewisseld. Du
belasting wordt in dit kader berekend over de vergoeding voor deze
goederen of diensten. De vergonding bestaat uit hetgeen bij inwisseling
van de afzonderlijke waardebon of de vvaardebonnen tezamen moet
worden bijbetaald voor deze goederen of diensten, de btw niet daaronder
begrepen, vermeerderd niet hetgeen eventueel is betaald voor de
afzonderlijke waardebon of de waardebonnen tezamen, de btw niet
daaronder begrepen.

Artikel 21, tweede lid, UBOB 1968 heeft betrekkng op waardebonnin, al
clan niet tegen betaling verstrekt, die afzonderlijk of tezamen naar keuze
als vuucher voor bepaalde goederen of diensten kunnen worden gebruikt,
dan wel als kortingsbon voor andere goederen of diensten. Op de
inwisseling van dit soort waardebonnen zijn de regels van artikel 21,
eerste lid, UBOB 1968 van overeenkomstige toepassing voor zover deze
waardebonnen, afzonderlijk of tezamen, worden gebruikt als kortingsbun
Worden deze waardobonnen gebruikt als voucher voor bepaalde andere
goederen of diensten, in de zin van de van de Wet OB 1968, dan zijr dc
ingevolgo die wet geldende regels voor de btw-heffing van vouchers van
toepassing. Een voorbeeld ter verduidelijking. Een drogist geeft aan
klanten bij een totaal aankoop van tenminste 2 5 de mogelijkheid om voor
1 0,50 een waardebon te kopen. Vijf van deze waardebonnen tezamen op
een spaarkaart kon de klant raar keuze inwisselen voor een fles shampoo
ven € 5 of voor een korting van 25% op een elektrische tandenborstel van

20. In het eerste geval worden de wanirdebonnen tezamen als een
vouchor gebruikt in de zin van de wet. In het tweede geval worden de
waardebonrien tezamen als een kortingsbon gebruikt zoals is bedoeld nl
artikel 21, eerste lid, UBOB 1968. Op het eerste geval zijn de vouchorregels
in de wet 08 1968 van toepassing. Op het tweede geval is artikel 21.
eerste lid, UBOB 1968 van toepassing. Dat betekent dat de drogist in het
eerste evi1 voor de shumpoo€ 0,43 btw verschu;digd is over&; 2,1)?. In
het tweede geval ontvangt de drogist voor de elektrische tandenborstel
1.2,50 voor de verkoop van de vijf wriardebonnen en 1215 bijbetaling bij
de inwisseling. De drogist is 1 3,04 btw verschuldigd over € 14,46. Bij de
verkoop van do waardebonnen is de prijs daarvan buiten de btw-heffing
gebleven.

In dit kader is het onderscheid van belang tussen waardebonnen die
alleen met verplichte bijbetaling kunnen worden ingewisseld tegen
goederen en diensten (de hiervoor beschreven kortingsbonnen) en
waardebonnen die, al dan niet met bijbetaling, of door inwisseling van
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een of meer extra waardebonnen, kunnen worden ingewisseld tegen
bepaalde goederen of diensten. In het laatstgenoemde geval is er sprake
van een voucher waarop de regels in de Wet OB 1968 van toepassing zijn.
Gedacht kan worden aan een boekunbon van i 10 die door een klant kan
worden ingewisseld in een boekwinkel. De klant kan de oon inwisselen
voor een boek van C 10, maar hij kan ook kiezen voor een boek van C 15.
In het laatste geval moet de klant 5 bijbetalen of een extra boekenbon
van € 5 inwisselen.

Artikel II

Artikel II (inwerkingtreding)

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2019.

De Staatssecretaris van Financi(m,
M. Snel
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