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KOSTEN BESPAREN MET EEN  
MODERN GIFTCARD SYSTEEM 
 
Een kijkje in de financiële voordelen en financiële afhandeling

Een modern giftcard systeem dat elke transactie vastlegt biedt volop interessante voordelen. 
Het is dan ook niet gek dat veel ondernemers al op een giftcard systeem van DCP zijn over
gestapt. De commerciële voordelen van een dergelijk systeem zijn bij de meeste ondernemers 
bekend, maar ken je ook de financiële voordelen? In deze whitepaper belichten we de financiële 
kant en geven we praktische voorbeelden over de financiële afhandeling bij het gebruik van 
giftcards.

Financiële voordelen van een giftcard systeem

Een giftcard systeem, vaak ook wel cadeaukaart systeem genoemd, biedt 
op verschillende gebieden interessante commerciële voordelen. Zo ver
sterken giftcards je imago, genereren ze meer omzet en zijn ze minder 
fraude gevoelig dan een traditioneel, papieren cadeaukaart systeem. 
Maar wist je dat een giftcard systeem ook op financieel gebied verschil
lende voordelen biedt die de inzet en boekhoudkundige afhandeling 
eenvoudig maken?

Zo profiteer je bij een modern giftcard systeem van de volgende 
voor delen:
• Geen waardevolle cadeaubonnen op voorraad met kans op verlies 

en diefstal.
• Geen ingewikkelde boekhouding nodig.
• Altijd inzicht in actueel uitstaand saldo bij je klanten.
• Geen verborgen kosten door vermindering van administratieve 

handelingen.
• Eenvoudig door elke medewerker te verkopen.
• Besparing tot 25% omzet afdracht aan landelijke cadeaukaarten. 

Zaken die de inzet van giftcards in de praktijk een stuk eenvoudiger 
maken en de administratieve rompslomp tot een minimum beperken.
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De belastingdienst over giftcards en btw

Giftcards worden gezien als een waardepapier en zijn daarmee vrijgesteld 
van btw. Waardepapieren zijn onder andere documenten die een geld
waarde vertegenwoordigen en verhandelbaar zijn. 

Bekende voorbeelden zijn:
• effecten;
• obligaties;
• cadeaubonnen;
• telefoon en chipkaarten.
 
Dit betekent dat als je giftcards verkoopt, hier geen btw over in rekening 
wordt gebracht. Als een klant de giftcard bij je inruilt of verzilvert voor 
goederen of diensten, dan is de waarde van de bon dus inclusief btw. 
De btw geef je vervolgens aan in je btwaangifte.

Het boeken van verkochte giftcards

Ter verduidelijking hoe je deze giftcards als onderneming moet verwerken 
in je boekhouding, bespreken we de drie volgende stadia:

1. De verkoop van de giftcard.
2. Het inruilen/verzilveren van de giftcard.
3. Het bereiken van de vervaldatum.

1. De verkoop van de giftcard

Wanneer je giftcards verkoopt, vindt er een verkoop van een onlichamelijk 
goed plaats. De bedoeling van de giftcard is tenslotte deze in te ruilen 
voor producten. Op het moment van de verkoop van de giftcard is het 
logischerwijs nog niet mogelijk te weten welke producten er met deze bon 
aangekocht worden. 

Daarom heeft de belastingdienst bepaald dat er nog geen btw is ver
schuldigd. Bovendien verbiedt artikel 44 van het btwwetboek expliciet 
de heffing van btw op de verkoop van een onlichamelijk goed, waaronder 
een giftcard. De verkoop van de giftcard wordt geboekt op een balans
rekening (tussenrekening). Bij verkoop van giftcards wordt deze balans
rekening credit geboekt. Er ontstaat dus een schuld.

Op het moment dat je giftcards 
verkoopt, wordt geen btw 
berekend.
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De verkoop van een giftcard met een waarde van € 100 wordt als volgt 
geboekt:

Code Grootboekrekening Debet Credit

1000 Kas/Bank € 100,00

2000 Tussenrekening Giftcards € 100,00

In het DCP giftcard systeem wordt de giftcard met € 100 opgewaardeerd.

VOORBEELD

VOORBEELD

2. Het inruilen/verzilveren van de giftcard

Wanneer de giftcard effectief ingeruild of verzilverd wordt, moet bij deze 
boeking wel rekening gehouden worden met de btw. Verkoop je meerdere 
producten met verschillende btwtarieven? Dan moeten deze ver kopen 
uitgesplitst worden op een aparte rekening.

Een giftcard voor een diner in een restaurant ter waarde van € 100.  
Particulieren ruilen de bon in voor een maaltijd van € 75 (inclusief 6% btw) 
+ drank ter waarde van € 25 (inclusief 21% btw). De financiële verwerking 
op de balansrekening ziet er dan als volgt uit:

Code Grootboekrekening Debet Credit

2000 Tussenrekening Giftcards € 100,00

8000 Omzet keuken € 70,75

8100 Omzet dranken € 20,66

1800 Af te dragen btw 6%  € 4,25

1805 Af te dragen btw 21%  € 4,34

In het DCP giftcard systeem wordt de giftcard met € 100 afgewaardeerd.
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Natuurlijk is het ook mogelijk dat de aankopen de waarde van de gift
card overstijgen. Hiervoor dienen dus aparte boekingen te gebeuren. We 
gebruiken wederom het praktijkvoorbeeld met de giftcard voor een diner 
ter waarde van € 100. Particulieren ruilen de bon in voor een maaltijd van 
€ 100 (inclusief 6% btw) + drank ter waarde van € 25 (inclusief 21 %btw).

De financiële afhandeling ziet er dan als volgt uit:

Code Grootboekrekening Debet Credit

2000 Tussenrekening Giftcards € 100,00

1000 Kas/Bank € 25,00

8000 Omzet keuken € 94,34

8100 Omzet dranken € 20,66

1800 Af te dragen btw 6%  € 5,66

1805 Af te dragen btw 21%  € 4,34

In het DCP giftcard systeem wordt de giftcard met € 100 afgewaardeerd.

 
3. Het bereiken van de vervaldatum

Een derde situatie is dat een giftcard niet ingewisseld wordt. 

Op het moment dat de giftcard vervalt, moet de volgende boeking plaats
vinden:

Code Grootboekrekening Debet Credit

2000 Tussenrekening Giftcards € 100,00

7000 Overige bedrijfsopbrengsten € 100,00

In het DCP giftcard systeem wordt de giftcard met € 100 afgewaardeerd.

VOORBEELD
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Hoe lang moet een giftcard geldig zijn?

Giftcards moeten minimaal 3 jaar geldig zijn. Consumenten die pro
blemen hebben met een cadeaubon aanbieder, kunnen zich wenden tot 
de Geschillencommissie Cadeaukaarten. Dat hebben de Consumenten
bond en de Stichting Keurmerk Cadeaukaarten vastgelegd in tweezijdige 
Algemene Voorwaarden.

Met deze voorwaarden wordt gehoor gegeven aan de meest voor
komende klacht van consumenten over cadeaubonnen: een te korte 
geldigheidsduur. Afgesproken is nu dat bonnen waarmee consumenten 
iets in een winkel kunnen kopen minimaal 3 jaar geldig zijn. Bonnen voor 
een ‘belevenis’ (iets in natura), zoals een ballonvlucht of ontbijt, moeten 
minimaal 2 jaar geldig zijn. Hierbij moet echter altijd de mogelijkheid zijn 
tot 1 jaar verlenging.

Controleren van openstaand saldo met boekhouding

Het saldo van de balansrekening Tussenrekening Giftcards in je boek
houding controleer je bij een DCP giftcard systeem eenvoudig. Hiervoor 
log je in met je eigen gebruikersnaam en wachtwoord in de webapplicatie 
van het DCP giftcard systeem. In dit systeem staat exact het totale actuele 
bedrag dat nog openstaat. Komt dit overeen met het saldo van je balans
rekening? Dan klopt je boekhouding.

Ook is in te zien wat het saldo is van een individuele giftcard. Je kunt in 
dit systeem ook een giftcard blokkeren of het saldo aanpassen. Zo beheer 
je jouw complete giftcard systeem vanuit één overzichtelijke digitale 
omgeving. Wel zo handig.

Meer weten over giftcard systemen?

Wil je meer weten over de mogelijkheden van een giftcard 
systeem of heb je vragen over de werking in de praktijk?  
Neem dan vrijblijvend contact op met DCP. Onze specialisten 
vertellen je graag meer. Bel 050 579 00 84.

Een giftcard moet minimaal 3 jaar 
geldig zijn.
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