
Wat is een voucher?

Wanneer betaal ik btw?

SPV of MPV?

Actieplan

Meer weten?

Oude giftcards in omloop na 2018?

Cadeaukaart voor een specifieke winkel Algemeen betaalmiddel

Een voucher is een fysieke cadeaukaart of elektronisch verstrekt tegoed,
waarvan vooraf bekend is voor welke specifieke producten of diensten
het tegoed kan worden ingewisseld, of bij welke specifieke acceptanten. 

Twijfel? Informeer bij 
de Belastingdienst of 
een fiscaal adviseur

Het moment van btw-afdracht wordt bepaald door het type voucher:

Bij verkoop 
cadeaukaart

Bij verzilveren
cadeaukaart

Of nooit als de cadeaukaart niet wordt verzilverd!

Kan ik van mijn SPV een MPV maken?

Hoe informeer ik de winkels waar mijn giftcards 
worden verzilverd?

Wie moet ik nog meer informeren?

Hoe pas ik de systemen aan? En wanneer?

Biedt de nieuwe regelgeving btw-voordelen voor mijn bedrijf?

Moet ik nieuwe prijsafspraken maken om mijn 
bedrijfsmodel in stand te houden?

Heeft de nieuwe regelgeving invloed op mijn omzet?

Hoe richt ik het systeem zo in dat giftcards die onder 
de oude regelgeving vallen ook nog goed worden verwerkt?

Check of je nu volgens de 
regels werkt – er verandert niks

Cadeaukaarten die vóór 1 januari 2019
zijn verkocht, vallen onder de huidige
btw-regeling, ook na 1 januari 2019 

Is mijn giftcard 
voor de wet 
een voucher?

SPV 
Single Purpose Voucher 

MPV 
Multi Purpose Voucher

Telefoonkaart

Prepaid creditcard

Bon voor een specifieke belevenis 
of product

Vervoersbewijs

Toegangskaart voor een specifieke
bioscoopvoorstelling of museum

Kortingsvouchers

Jouw giftcard is een 

Kan de giftcard 
alleen in Nederland
worden verzilverd?

1 btw-tarief voor
alle producten 
en diensten?

Maak afspraken
met betrokkenen

Stel jezelf
vragen

Kijk wat de fiscale
mogelijkheden zijn*

Maak een 
actieplan*

Pas je algemene
voorwaarden aan* * Waar nodig in overleg 

 met Belastingdienst
 en/of fiscaal adviseur

Deze infographic is een vereenvoudigde weergave van de nieuwe regelgeving
die best complex is. Heb je vragen over hoe de regelgeving van invloed is op 
jouw specifieke situatie? Informeer dan bij de Belastingdienst of win advies in bij
een fiscalist.

Of bel DCP. Wij helpen je graag!  

www.dcp.nl050 579 00 84

Informeer
collega’s en partners

Jij bent klaar
voor de nieuwe regels

Nieuwe Europese btw-regels 
voor vouchers

Infographic augustus 2018

Giftcards worden gezien als vouchers, dus per 1 januari 2019
is nieuwe wetgeving van toepassing. In sommige gevallen moet
de btw straks op een ander moment worden afgedragen. 

Jouw giftcard is een 

Jouw giftcard is een 


