
Deze nieuwe regels moeten een einde maken aan een 

aantal onduidelijkheden wat betreft de btw-heffing 

over goederenleveringen en dienstverrichtingen waarbij 

vouchers als tegenprestatie worden gebruikt. 

Voorgaande regels komen voort uit de vaststelling van 

de zogeheten ‘Voucherrichtlijn’ die per 1 januari 2019 

wordt geïmplementeerd in de Wet Omzetbelasting 1968. 

Deze nieuwe richtlijn strekt ertoe te verduidelijken wat 

de definitie van een voucher is, wat de verschillende 

soorten van vouchers zijn en wat het moment van 

heffing onderscheidenlijk de maatstaf van heffing is bij 

transacties met een voucher.

Als onderdeel van de implementatie van de 

Voucherrichtlijn heeft de Staatssecretaris van Financiën, 

op 6 februari jl., al een concept ter aanpassing van het 

Uitvoeringsbesluit Omzetbelasting 1968 aangeboden 

aan de Tweede Kamer.

De wijziging in het Uitvoeringsbesluit Omzetbelasting 

betreft art. 21. Dit artikel heeft betrekking op gevallen 

waarin de ondernemer aan zijn afnemer bij de levering 

van goederen zegels (waardebonnen) verstrekt die 

bij hem of bij een andere ondernemer kunnen worden 

ingewisseld tegen goederen al dan niet met bijbetaling. 

De waardebonnen kunnen van papier of van een ander 

materiaal zijn, maar daarnaast ook digitaal. Met de 

wijziging wordt beoogd waardebonnen die als voucher 
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kwalificeren uit te sluiten van de toepassing van art. 21 

Uitvoeringsbesluit Omzetbelasting 1968.

Het wetsvoorstel heeft voor u als ondernemer het 

gevolg dat, afhankelijk van de aard van de voucher die 

u verkoopt en/of uitgeeft, er per 1 januari 2019 wellicht 

veranderingen zijn in de wijze waarop u btw moet 

berekenen over de verkoop en/of uitgifte van vouchers.  

Hebt u dus te maken met de (door)verkoop of uitgifte van 

vouchers let dan op dat u tijdig controleert of de nieuwe 

wetgeving op u betrekking heeft.

Wilt u meer informatie over de Voucherrichtlijn welke per 

1 januari 2019 wordt ingevoerd in de Wet Omzetbelasting 

1968, neem dan gerust contact met ons op.

De Tweede Kamer heeft op 15 februari jl. ingestemd met de nieuwe geharmoniseerde regels met betrekking tot 

de Voucherrichtlijn binnen de Wet Omzetbelasting 1968. 
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