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Promotionele
winactie of loterij
organiseren?
Let op juridische en
fiscale voetangels
en klemmen!

Promotionele acties kennen vele
vormen. Eén daarvan is het
organiseren van een winactie of
loterij, waarbij een bedrijf aan
klanten (deelnemers) prijzen
weggeeft. Een leuke manier om
klanten te binden, maar bedrijven
moeten daarbij rekening houden
met een aantal door de overheid
opgelegde spelregels. Hierna
bespreken wij kort een aantal
(fiscaal)juridische regels die van
belang zijn.
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http://www.kansspelautoriteit.nl/onderwerpen/ver
gunningen/promotionele/

Juridische spelregels:
Gedragscode voor
promotionele kansspelen
Voor het organiseren van promotionele
kansspelen is geen vergunning nodig
van de Kansspelautoriteit. Wel moeten
bedrijven die winacties of loterijen
organiseren, bijvoorbeeld ter promotie
van een product of winkel(keten), zich
houden aan de Gedragscode voor
promotionele kansspelen 20141
(‘Gedragscode’). Alleen als is voldaan
aan de vereisten in deze Gedragscode
mag een promotioneel kansspel
georganiseerd worden. Als niet aan de
vereisten wordt voldaan, is er in feite
sprake van een strafbaar feit en kan dit
leiden tot aanzienlijke boetes.

Specifieke regels
Voor het organiseren van zogenaamde
‘grote promotionele kansspelen’ (met
prijzen van meer dan EUR 4.500)
gelden specifieke regels.
► Zo mag maximaal één keer per
jaar per product, dienst of
organisatie een kansspel worden
georganiseerd met maximaal 20
trekkingen.
► Het totaal van uit te rijken prijzen
mag niet meer dan EUR 100.000
bedragen.
► Ook moet de organisator van het
kansspel kansspelvoorwaarden
opstellen en deze gratis ter
beschikking stellen aan de
deelnemers.

Voor alle organisatoren van kansspelen gelden regels met
betrekking tot het bekend maken van winnaars. Ook moet
de Kansspelautoriteit achteraf kunnen controleren hoe de
trekking verlopen is en wie er gewonnen heeft. Bovendien
is een vereiste dat alle prijzen daadwerkelijk worden
uitgekeerd.
De Gedragscode is opgesteld ter bescherming van de
consument en ter voorkoming van misleiding van de
consument. Hoe duidelijker en transparanter de algemene
spelvoorwaarden zijn, hoe beter. Als een partij meent dat
een kansspelorganisator zich niet aan de Gedragscode
houd, kan hij een klacht indienen bij de Kansspelautoriteit.
Ook daarom is het aan te raden om de algemene
voorwaarden duidelijk en transparant op te stellen en
duidelijk te documenteren wat het bedrijf heeft gedaan om
de Gedragscode juist toe te passen.

Fiscale spelregels: Omzetbelasting (btw)
Vanuit de omzetbelasting bestaat een aantal systemen om
het gratis weggeven van producten (zowel goederen als
diensten) met btw te belasten. Dit gebeurt door de btw op
de kosten die zijn gemaakt in het kader van de promotionele
winactie of loterij, niet voor aftrek in aanmerking te laten
komen.
In de Nederlandse praktijk wordt deze regel overigens alleen
toegepast op fysieke prijzen (goederen, artikelen) die in het
kader van winacties of loterijen worden weggegeven. Voor
het weggeven van niet-fysieke prijzen, zoals
toegangskaartjes tot attractieparken en dierentuinen of
vakanties, geldt dit correctiemechanisme niet.2 Dit
onderscheid in btw-behandeling tussen het weggeven van
fysieke producten en niet-fysieke ‘diensten’ gaat overigens
niet in alle gevallen op waarin géén sprake is van een
promotionele winactie of loterij. Dan spelen andere, veelal
meer gecompliceerde, btw-spelregels een rol.
In de praktijk leiden de huidige Nederlandse btw-spelregels
in veel gevallen overigens niet tot een daadwerkelijke btwcorrectie als het gaat om het weggeven van goederen of
diensten als promotionele activiteit.

Contactpersonen
Als u vragen heeft over de juridische en/of
fiscale spelregels voor het organiseren van
winacties of loterijen, of over het organiseren
van andere promotionele activiteiten, neem
dan gerust contact met ons op.
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https://download.belastingdienst.nl/belastingdiens
t/docs/kansspelbelasting_on9921z13fd.pdf

