TOTAL HappyFuel Card
Fiscaal
De levering van de TOTAL HappyFuel Card door TOTAL Nederland N.V. is vrijgesteld
van omzetbelasting. Dit omdat de TOTAL HappyFuel Card wordt gezien als een
waardepapier. TOTAL Nederland N.V. zal de overeengekomen prijs voor de kaart
dus facturen zonder btw. Voor de belastingplichtige afnemer bestaat de
mogelijkheid om btw terug te vorderen op de aankoop van de TOTAL
HappyFuel Card.
In de praktijk zal vaak het volgende voorkomen:
• De TOTAL HappyFuel Card wordt verstrekt bij inlevering van een aantal punten,
zegels of dergelijke spaarsystemen. De belastingdienst spreekt in dit geval over
het inleveren van gratis verkregen zegels voor geld of geldswaardige papieren.
De waarde van de zegels wordt gezien als korting die wordt gegeven bij de
verkoop van goederen of diensten waarbij de zegels zijn verstrekt. Deze korting
verlaagt dus de waarde van de verkoop van de goederen of diensten. Indien op de
verkoop van deze goederen of diensten btw is geheven dan kan op basis van de
verstrekte korting de btw kan worden verrekend.
• Bij de verkoop van goederen of diensten aan een klant kan bij de aankoop ervan
direct een TOTAL HappyFuel Card worden verstrekt. Hier geldt dan dat de
aankoopprijs van de TOTAL HappyFuel Card de waarde is die als korting op de
aankoop genomen kan worden. Ook hier geldt dat op de verstrekte korting de
btw kan worden verrekend.
Om btw te kunnen verrekenen gelden echter wel een aantal voorwaarden.
• De zegels/cards moeten worden verstrekt in het kader van de met btw belaste
activiteiten van het bedrijf;
• Het bedrag aan de terug te vorderen btw hangt af van het btw percentage dat
drukt op de verkoop van de belaste activiteiten;
• Indien er een combinatie van btw tarieven van toepassing is, dan zal het bedrag
van de terug te vorderen btw moeten worden gesplitst in dezelfde verhouding als
de verhouding tussen de omzetten in de normale belaste en laagbelaste
goederen;
• De omzet van goederen waarover geen zegels worden verstrekt of waarbij de
verkoop aan een klant geen TOTAL HappyFuel Card word verstrekt, mag niet in
aanmerking worden genomen.
Het bedrag aan btw dat in de korting is begrepen kan in aftrek genomen worden op
het moment dat de geldwaarde van de zegels/cards ten laste komt van de
ondernemer. Indien de geldwaarde ten laste komt van de ondernemer voor het
moment dat de zegels/cards worden verstrekt, wat bij de TOTAL HappyFuel Card

het geval zou kunnen zijn, dan kan de btw in aftrek gebracht worden in de periode
waarin de zegels/cards worden verstrekt.
Om duidelijkheid te krijgen over het bedrag van de btw teruggaaf, het moment
waarop de teruggaaf in de btw aangifte opgenomen kan worden en eventueel
andere praktische zaken rondom de teruggaaf van btw adviseren wij u contact op te
nemen met uw btw inspecteur. De fiscale afwikkeling van de TOTAL HappyFuel Card
is de verantwoordelijkheid van de deelnemer aan de Aktie.
Hieronder volgt ter verduidelijking een voorbeeld:
U ontvangt van TOTAL Nederland N.V. een factuur van 10.000 HappyFuel Cards voor
een bedrag van € 100.000,-. Bij iedere verkoop van uw product ter waarde van €
20,- krijgt de klant 1 punt. U verkoopt uw producten tegen 19% btw. De klant kan
vervolgens 10 punten inwisselen voor 1 TOTAL HappyFuel Card. Op het moment dat
de klant de punt verstrekt krijgt, kan de waarde daarvan als korting op de
verkoopprijs worden genomen en de btw die daarin is opgenomen verrekend. De
waarde van de punt is in dit voorbeeld (100.000/10/10=) € 1,- de btw die hierin
begrepen is (1/119*19=) € 0,159664. Indien de btw pas teruggevorderd kan
worden op het moment dat de TOTAL HappyFuel Card wordt verstrekt dan is de btw
correctie € 1,59664 per verstrekte card.
Voor vragen over deze fiscale regeling kunt u contact opnemen met uw btw
inspecteur. Uiteraard kunt u ook contact opnemen met de afdeling Finance en
Accounting van TOTAL Nederland N.V.

