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Een rondschrijven van de FOD Financiën maakt duidelijk dat de invoering van het geregistreerd
kassasysteem (hierna GKS) steeds dichterbij komt met op 28 februari 2015 reeds een eerste
deadline: de verplichte online registratie van de inrichtingen waar een GKS moet worden ingevoerd.
De effectieve implementatiedata van het GKS volgen gefaseerd in de tweede helft van 2015 en
administratieve boetes zullen pas worden opgelegd vanaf 1 januari 2016.
Welke inrichtingen moeten worden geregistreerd?
De reglementering rond GKS stelt dat de uitbater van een inrichting waar regelmatig maaltijden
worden verbruikt alsook de traiteur die regelmatig cateringdiensten verricht, ertoe gehouden is
kastickets uit te reiken door middel van een GKS voor alle handelingen die zij in de uitoefening van
hun economische activiteit verrichten.
Om te bepalen of er in een inrichting regelmatig maaltijden worden verschaft en er aldus een GKS
moet worden aangeschaft, moet er per inrichting en voor een referentieperiode toepassing gemaakt
worden van de zgn. 10%-regel:
Omzet uit restaurant − en cateringdiensten x 100
Totale omzet uit horeca − activiteit

=%

De omzet uit restaurant- en cateringdiensten omvat in principe alle omzet onderworpen aan het
verlaagd btw-tarief van 12%. De omzet gerealiseerd uit horeca-activiteiten omvat alle maaltijden
(ook meeneemmaaltijden), alle dranken, alle verkoop van voeding maar ook de eventuele verhuur
van feestzalen.
Handelingen vrijgesteld van de btw op basis van artikel 44 van het btw-wetboek (bijvoorbeeld het
verschaffen van maaltijden aan ziekenhuispatiënten,…) worden niet beoogd door de GKSreglementering. Bij de berekening van de 10%-regel, mag deze vrijgestelde omzet echter wel in de
noemer worden opgenomen. Merk op dat voor de hotelsector een speciale regeling is uitgewerkt.

Indien de omzet uit de restaurant- en cateringdiensten 10% of meer bedraagt van de totale omzet
gerealiseerd door horeca-activiteiten, zal moeten worden overgaan tot de verplichte online registratie
van de inrichting en dit uiterlijk op 28 februari 2015.
Merk op dat de tolerantie voor lichte maaltijden (die erin bestond dat voor het verschaffen van "lichte
maaltijden” die uitsluitend worden geserveerd met brood er geen btw-nota (een ‘leeuwtje’) moet
worden uitgereikt) wordt opgeheven. Voortaan zal voor alle (al dan niet lichte) maaltijden met
verbruik ter plaatse (onderworpen aan 12% btw) en bijhorende dranken (onderworpen 21% btw) een
controledocument moeten worden uitgereikt. Indien er geen GKS geïnstalleerd wordt (verplicht of
vrijwillig), is het enige mogelijke alternatief het uitreiken van een papieren btw-nota (een ‘leeuwtje’).
Merk op dat een GKS-ticket daarnaast ook moet worden uitgereikt voor alle andere horeca-omzet,
zoals hierboven uiteengezet.
Stappen ondernomen door de FOD Financiën
De FOD Financiën heeft naar aanleiding van de introductie van het GKS eind december vorig jaar
een groot aantal brieven gestuurd naar inrichtingen waar volgens haar gegevens maaltijden worden
geserveerd of cateringdiensten worden geleverd. Op de website van de FOD Financiën rond de
invoering van het GKS (www.geregistreerdkassasysteem.be) worden er een aantal stappen
aangekondigd teneinde de correcte toepassing van de GKS-reglementering te controleren. Zo zullen
bijkomende brieven gestuurd worden naar de inrichtingen die nalieten zich te registreren en waarvan
de FOD Financiën van mening is dat ze dit moeten doen gevolgd door controles ter plaatse op de
naleving van de GKS-reglementering indien deze inrichtingen nog steeds nalieten zich te
registreren. Volgens de website van de FOD Financiën is het niet uitgesloten dat tijdens dergelijke
controle “vaststellingen van een andere aard aan het licht komen”.
Gevolgen voor de vrijgestelde sector?
De exploitatie van een ziekenhuis, woonzorgcentrum, museum, sportinfrastructuur, cultureel
centrum, onderwijsinstelling… door privaatrechtelijke of publiekrechtelijke instellingen kan onder
bepaalde voorwaarden genieten van een btw-vrijstelling op basis van artikel 44 van het btwwetboek.
Het voormelde geldt eveneens voor de exploitatie van de cafetaria of het restaurant dat vaak
verbonden is aan dergelijke inrichting. Enkel indien aan bepaalde voorwaarden voldaan is, kan de
exploitatie van de cafetaria of het restaurant genieten van een btw-vrijstelling. Is dit het geval, dan
wordt de cafetaria of het restaurant niet gevat door de GKS-reglementering en moet de inrichting
niet worden geregistreerd. Zijn deze voorwaarden niet vervuld, dan is de exploitatie van de cafetaria
of het restaurant aan btw onderworpen en zal aan de hand van de hierboven vermelde 10%-regel
moeten worden nagegaan welk controledocument er zal moeten worden uitgereikt (GKS-ticket of
een leeuwtje). Van belang hierbij is op te merken dat indien er een GKS-ticket zal moeten worden
uitgereikt, de exploitant niet langer kan genieten van de bijzondere btw-regeling voor kleine
ondernemingen.
We raden exploitanten van een cafetaria of een restaurant in voormelde vrijstelde sectoren dan ook
sterk aan om voorafgaandelijk aan de al dan niet registratie voor GKS-doeleinden na te gaan of de
exploitatie van de cafetaria of het restaurant kan genieten van de btw-vrijstelling. Enkel indien aan
de voorwaarden voor de btw-vrijstelling voldaan is, moet de inrichting niet worden geregistreerd voor
GKS-doeleinden. Op deze manier kan dan ook gefundeerd geantwoord worden op eventuele
opmerkingen die de FOD Financiën zou hebben tijdens de controles ter plaatse en wordt vermeden
dat er vaststellingen van een andere aard aan het licht komen (bv. verlies regeling kleine
ondernemingen).
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