

GeregistreerdKassaSysteem

DeinvoeringvanhetGeregistreerdKassaSysteem(GKS)heefteenlangewegachterderug.Zewerdook
herhaaldelijkuitgesteld.In2015zaldeimplementatieervangefaseerdverlopen.
Dewetgeverzegtdatdeexploitantvaneeninrichtingwaarregelmatigmaaltijdenwordenverbruikten
de traiteur die regelmatig cateringdiensten verricht, een ticket moeten uitreiken met behulp van een
GKS.IneenGKSregistreertualuwhorecaverrichtingen,nietenkelderestaurantͲencateringdiensten.
Elke belastingplichtige die een regelmatige of occasionele maaltijdverstrekker is en waar verbruik ter
plaatsemogelijkis,zalzijnomzetmoetentoetsenaande10%Ͳregel.
Indien u als de omzet van uw restaurantͲ en cateringdiensten 10% of meer bedraagt van de totale
omzetvanuwhorecaͲactiviteitenzaluverplichtzijntothetgebruikvanhetGKS.
Als occasionele maaltijdverstrekker (lees: minder dan de 10%Ͳregel), bent u niet verplicht een GKS te
gebruiken.Wélmoetuvanaf01.01.2015btwͲbonnetjesuitreikenvoordeterplaatstegeconsumeerde
maaltijdenenbijhorendedranken.UmagernatuurlijkvoorkiezenvrijwilligeenGKStegaangebruiken.
Danmoetuookalleregelsdieermeegepaardgaan,volgen.


AlsueenbestaandezaakheeftenugeenGKSgebruikt,moetuelkjaarinjanuarinagaanofeenGKSal
dan niet verplicht is. U past de 10%Ͳregel toe op basis van de omzet die u realiseerde in het vorige
kalenderjaar.
Wanneer het resultaat 10% of meer is, heeft u na het verstrijken van de referentieperiode twee
maandendetijdomuwinrichtingteregistrerenalszijndeverplichttothetgebruikvaneenGKS.Uiterlijk
driemaandennahetverstrijkenvandereferentieperiodemoethetGKSinuwzaakgeactiveerdzijn.

Voorbeeld
Op1januari2016pastude10%Ͳregeltoeopdegegevensvanhetkalenderjaar2015.
Alsude10%bereikt,moetuzichtenlaatsteop29februari2016registreren.UmoethetGKSuiterlijkop
31maart2016ingebruiknemen.

Onder starters verstaan we zowel personen die een horecazaak opstarten, als bestaande
ondernemingendiehuneconomischeactiviteitwijzigennaareenhorecaondernemingwaarrestaurantͲ
encateringdienstenwordenaangeboden.
Deeerstereferentieperiodeishetresterendegedeeltevanhetkalenderjaarwaarindeactiviteitwordt
opgestart.Hetpercentagemoetinditgevaldoordeexploitantgeraamdworden.Ukuntzichdaarvoor
baserenopeenrealistischbusinessplan.
Weradenuaanditernstigtedoenenrealistischteschatten.Deadministratiekanbijcontroleteallen
tijde de nodige rechtzettingen doen. Vervolgens geldt ieder daaropvolgend kalenderjaar als
referentieperiode.








Voorbeeld1
Ustarteenhorecazaakop1juli2015.
x Op1juli2015schatuhetpercentagevoordeperiodevan1juli2015tot31december2015.
x Op1januari2016gebruiktudewerkelijkecijfersvan1juli2015tot31december2015.
x Op1januari2017gebruiktudewerkelijkecijfersvanhetkalenderjaar2016.

Alsustarttijdenshetlaatstekwartaal(vanaf1oktobertotenmet31december)moetudecijfersvan
dat kwartaal optellen bij de cijfers van het daaropvolgende kalenderjaar. Vervolgens geldt ieder
daaropvolgendkalenderjaaralsreferentieperiode.

Voorbeeld2
Ustarteenhorecazaakop1november2015.
x Op 1 november 2015 schat u het percentage voor de periode van 1 november 2015 tot 31
december2016.
x Op1januari2017gebruiktudewerkelijkecijfersvan1november2015tot31december2016.
x Op1januari2018gebruiktudewerkelijkecijfersvanhetkalenderjaar2017.



Neemt u een zaak of een bedrijfsafdeling in zijn totaliteit over, waarbij u als het ware gewoon de
activiteitvanuwvoorgangerinzijntotaliteitverderzet,danwordtubeschouwdalseenovernemer.

Uw eerste referentieperiode zijn de laatste twaalf maanden gerealiseerd door de overdrager. De
volgende referentieperiode is het resterende gedeelte van het kalenderjaar waarin de overname
plaatsvindt.Vervolgensgeldtiederdaaropvolgendkalenderjaaralsreferentieperiode.

Voorbeeld1
Uneemteenhorecazaakoverop1juli2015.
x Op1juli2015gebruiktudewerkelijkecijfersvan1juli2014tot30juni2015.
x Op1januari2016gebruiktudewerkelijkecijfersvan1juli2015tot31december2015.
x Op1januari2017gebruiktudewerkelijkecijfersvanhetkalenderjaar2016.

Alsuinhetvierdekwartaaleenzaakoverneemt(vanaf1oktobertotenmet31december)wordtvoor
de tweede referentieperiode het resterende gedeelte van dit kalenderjaar samengevoegd met het
daaropvolgendekalenderjaar.Vervolgensgeldtiederdaaropvolgendkalenderjaaralsreferentieperiode.

Voorbeeld2
Uneemteenhorecazaakoverop1november2015.
x Op1november2015gebruiktudewerkelijkecijfersvan1november2014tot31oktober2015.
x Op1januari2017gebruiktudewerkelijkecijfersvan1november2015tot31december2016.
x Op1januari2018gebruiktudewerkelijkecijfersvanhetkalenderjaar2017.







Omtebepalenofude10%grensoverschrijdtdientuvolgendeberekeningtemaken:
(OmzetuitrestaurantͲencateringdienstenx100)
TotaleomzetvanuwhorecaͲactiviteiten

=



%


Deberekeningwordtgemaaktmetdebedragenexclusiefbtw.
OnderdetotaleomzetvanuhorecaͲactiviteitendientuvolgendeactiviteitenoptenemen:
x
x
x
x

allemaaltijden:duszowelterplaatsegenuttigdalsmeeneemmaaltijden
alledranken:duszowelterplaatsegenuttigdalsmeegenomen
alleverkoopvanvoeding
alle andere horecaͲactiviteiten: dus ook alle randactiviteiten die u uitoefent en aanrekent om
horecaͲactiviteitentekunnenverschaffen.

TellennietmeevoordeberekeningvandeomzetuitrestaurantͲ&cateringdiensten:
x

meeneemmaaltijden
dranken

x

InprincipekomtditovereenmethetomzetcijferdaturealiseerdemetdeverkoopaanhetbtwͲtarief
van12%,gedeelddooruwtotaleomzetcijferdaturealiseerdemetrestaurantencateringdiensten.


Indien u de 10%Ͳregel overschrijdt dan moet u zich tussen 1 januari 2015 en 28 februari 2015 online
registrerenalsGKSͲgebruiker.
Ondernemers kunnen enkel registreren op voorwaarde dat de vestigingseenheden en
bestuurdersfuncties(invennootschappen)correctstaan.
Dezeregistratieverlooptalsvolgt:
x
x
x
x

Zorgervoordatuuwidentiteitskaartenbtwnummerbijdehandheeft
Verschaf u toegang tot de registratietoepassing. U bevindt zich onmiddellijk in uw persoonlijke
account.
Vervollediguwpersoonlijkeaccountindeapplicatie
Registreeraluwhorecainrichting(en)waarueenGKSwilofmoetgebruiken

U ontvangt een mail van de administratie waarin de uiterlijke installatiedatum van uw GKS in 2015
vermeldstaat.TenlaatsteopdiedatummoetereenGKSinuwzaakactiefzijn.
Eengedetailleerdehandleidingvoorhetregistrerenkanuterugvindeninbijlage.






NahetregistrerenopdewebsitevoorhetGKSkanubijuerkendedealerdeGKSonderdelenbestellen
die u nodig heeft. Dit omvat onder meer de Fiscale Data Module (FDM) (de blackbox) en indien u
huidigekassanietvoldoetaandevereisten,eennieuwekassa.
Om niet nodeloos een dubbele aankoop te verrichten kan u best u leverancier contacteren om te
controlerenofuhuidigekassaooknietaandevoorwaardenvoldoet.
Van zodra uw dealer over het product beschikt, zal hij de GKSͲonderdelen in kwestie registreren in
dezelfdeonlineapplicatiealswaarinuzichheeftgeregistreerdvoordedeadline.
VanafdanzalinuwaccounthetserienummervanelkGKSͲonderdeelvanuwsysteemverschijnen.Vraag
aanuwdealerueenseintjetegevenalshijuwonderdelenregistreerde.
Zodra deze onderdelen verschenen zijn in de online toepassing dan dient er een koppeling worden
gemaakttussenalleverschillendeonderdelenperinrichting.
NahetdoorlopenvanallebovenstaandestappenkanualslaatstedeelvandeopstartdeVATsigning
cardaanvragen.
Deze kaart is het laatste GKSͲonderdeel dat u nodig heeft. Met deze kaart activeert u de Fiscale Data
Module(FDM).DeactivatievandeFDMbetekentdeactivatievanhetGKSinzijntotaliteit.
MaximumeenweeknauwaanvraagvandeVATsigningcard(VSC)ontvangtutweebrieven.Eénbrief
bevatuwVSCͲkaartendeactivatieͲinstructies.Detweedebriefbevatdepincodedieunodigheeftom
hetGKSteactiveren.


IngevaléénvandeGKSͲonderdeleneentechnischdefectzouvertonenenergeenmogelijkzoubestaan
omeengeregistreerdkassatickettegenereren,danbentutochgehoudentothetuitschrijvenvaneen
bewijsstuk.MetnamehetBTWͲbonnetje.

Ook ondernemers die de 10%Ͳregel niet overschrijden zijn sinds 01.01.2015 gehouden tot het
uitschrijvenvaneenBTWͲbonnetjevoorhetverbruikterplaatse.

Aangeziendevormvereistensinds01.01.2015gewijzigdzijn,ishetdanookraadzaamomreedsnieuwe
BTWbonnetjestebestellenbijdedrukker.










AlspleisteropdewondewerdenvolgendemaatregelenuitgewerktomdeinvoeringvanhetGKSinde
horecasectorteondersteunen:

x een sociale doelgroepvermindering van 500 tot 800 euro voor vijf vaste, voltijdse
personeelsleden per kwartaal. U heeft recht op de korting vanaf het kwartaal dat volgt op de
activeringvanhetGKSinuwzaak.
x een éénmalig verhoogde investeringsaftrek voor KMO’s ten belope van 4% van de
aanschafwaardevanuwGKS.
x indezakenwaareenGKSactiefis,werddevrijstellingvandoorstortingvanbedrijfsvoorheffing
opoverurenvoorzoweldezaakvoerderalsdepersoneelsledenverhoogdvan130naar180uur
opjaarbasis.




Onderstaandekalenderheefthettijdsverloopvandeimplementatievoor2015weer:
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Voorbijkomendeinformatieoverderegistratieprocedure, hetbepalenvande10%Ͳregel ofspecifieke
vragengebondenaanuactiviteitkanusteedsterechtbijudossierbeheerder.
Bijkomendeinformatieomtrentderegistratieprocedureende“talenten”vandeFDM(blackbox)vindtu
inbijlage.
Daarnaastkanugerusteenkijkjenemenoponderstaandewebsites
http://www.geregistreerdkassasysteem.be
http://www.zwartedoos.be/



