Het geregistreerd kassasysteem
(GKS) in de horeca
Informatie voor ondernemers die hotel-, restaurant- of
cateringdiensten aanbieden
www.geregistreerdkassasysteem.be
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I. Wat is een GKS?
Een geregistreerd kassasysteem bestaat uit 3 onderdelen: een kassasysteem, een
fiscale data module (FDM) en een VAT Signing Card (VSC). Het kassasysteem en
de FDM worden elektronisch, via de GKS-registratiemodule, aan elkaar en aan de
uitbating waar het systeem gebruikt wordt, gekoppeld. Op basis daarvan verkrijgt
de uitbater een gepersonaliseerde VSC van de administratie. Eens de VSC in de FDM
wordt geschoven en geactiveerd, heeft men een actief GKS in de zaak.
Het kassasysteem en de fiscale datamodule moeten door de bevoegde overheid
gecertificeerd worden. Die certificatie houdt in dat het model aan alle wettelijke
technische vereisten voldoet. Enkel die onderdelen die 100% identiek zijn aan het
gecertificeerd model mogen worden aangeboden als onderdeel van een GKS.
Een GKS waarvan wordt vastgesteld dat hetzij het kassasysteem, hetzij de FDM niet
100% identiek is aan het gecertificeerd model, is geen GKS zoals bedoeld door de
wetgever. Het gevolg daarvan is dat de zaakvoerder die zo’n systeem in gebruik
heeft, niet wettelijk in orde is. In hoofdstuk VIII. Sancties en secundaire gevolgen
(p. 13) leest u hier meer over.

II. Waarom een GKS?
De maatregel is het gevolg van een akkoord tussen de toenmalige regering en
de horecasector in december 2009. Als gevolg van dat akkoord geniet de sector
sinds 1 januari 2010 een btw-verlaging van 21% naar 12% op restaurant- en cateringdiensten.
Als antwoord op de vraag waarom in economische crisistijd gunstmaatregelen
werden toegestaan aan een fraudegevoelige sector, werd een engagement van
de sector gevraagd inzake fraudebestrijding. In dit kader ging men akkoord met
de sectorale invoering van een GKS.
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III. Impact op de horecasector
Met de invoering van het GKS in de horecasector komt een einde aan voorheen vertrouwde fiscale sectorbegrippen. Zo verliezen volgende begrippen per 01.01.2015
hun fiscale relevantie:
✓ de lichte maaltijden
✓ de “geregistreerde kassa’s” conform Aanschrijving 6/1999
✓ de “geregistreerde kassa’s” conform Vergunning ET 103.592
Vanaf 01.01.2015 reikt een horeca- uitbater of cateraar ofwel een GKS-ticket uit
ofwel btw-bonnetjes. Het GKS-ticket verenigt de rekening en het btw-bonnetje
van de klant in één document.

IV. Wie moet het GKS gebruiken?
De wetgever zegt dat de uitbater van een inrichting waar regelmatig maaltijden
worden verbruikt en de traiteur die regelmatig cateringdiensten verricht, een ticket
moeten uitreiken met behulp van een GKS.
U verschaft regelmatig maaltijden als de omzet van uw restaurant- en cateringdiensten 10% of meer bedraagt van de totale omzet van uw horeca-activiteiten.
De 10%-regel bepaalt dus of u een regelmatige maaltijdverstrekker bent die
een GKS moet gebruiken.
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V. De 10%-regel toegepast
V.1. Samenstelling van de breuk
Omzet uit restaurant- en cateringdiensten x 100
= ... %
Totale omzet van uw horeca-activiteiten
De berekening wordt gemaakt met bedragen exclusief btw en per inrichting.
Tellen niet mee voor de berekening van de omzet uit restaurant- en cateringdiensten:
✓ meeneemmaaltijden
✓ dranken
Tellen mee voor de berekening van de omzet van uw horeca-activiteiten:
✓ alle maaltijden: dus zowel ter plaatse genuttigd als meeneemmaaltijden
✓ alle dranken: dus zowel ter plaatse genuttigd als meegenomen
✓ alle verkoop van voeding
✓ alle andere horeca-activiteiten: dus ook alle randactiviteiten die u uitoefent en
aanrekent om horeca-activiteiten te kunnen verschaffen, zoals de verhuur van
een feestzaal, het opzetten en afbreken van een feesttent in een tuin waarin u
daarna een feestje catert, de verplaatsingsvergoeding die u aanrekent ...
In principe komt dit overeen met het omzetcijfer dat u realiseert met de verkoop
aan het btw-tarief van 12%, gedeeld door uw totale omzetcijfer dat u realiseert met
restaurant en cateringdiensten, ongeacht het gehanteerde btw-tarief.
Concreet komt het op het volgende neer:
100% meeneem of cateraar zonder bijkomende diensten?
U zult geen GKS moeten gebruiken. Uw activiteit bestaat namelijk uit het leveren
van goederen aan het geldende btw-tarief van 6%.
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Omdat u geen restaurant- en cateringdiensten verricht aan het btw-tarief van 12%,
is de teller van uw breuk (gedeelte boven de streep) altijd nul. Het resultaat van de
toepassing van de 10%-regel is dan ook altijd nul.
Let op: maak duidelijk het onderscheid tussen “verbruik ter plaatse “ en “de levering
van een goed“
Ter plaatse genuttigde maaltijden worden niet beschouwd als restaurantdiensten
maar als leveringen van goederen als aan volgende voorwaarden samen voldaan is:
✓ De verkochte spijzen en dranken kunnen enkel worden genuttigd in open lucht.
Het nuttigen onder een luifel, uitklapbaar dak of eender welke afscherming die
niet volledig gesloten is, wordt beschouwd als “in open lucht”.
✓ De verkochte spijzen en dranken zijn standaardproducten en bereidingen
binnen uw activiteitenniche. Zo zijn frietjes, frikadellen en loempia’s bereid in
het frituurvet, typische producten voor de frituursector. Een croque monsieur
met frietjes is dat daarentegen niet. De bereiding gebeurt voortdurend of op
regelmatige basis.
✓ De dranken en spijzen worden enkel aangeboden in een voor eenmalig gebruik
bestemde houder of verpakking van papier, karton of kunststof. Ook het bestek
is voor eenmalig gebruik bedoeld.
✓ Ook als er zitgelegenheid is, wordt er niet aan tafel bediend.
Voor de toepassing van de 10%-regel, zijn deze leveringen van goederen op te
nemen in de noemer van de breuk (onder de streep), maar niet in de teller.
100% ter plaatse verbruik, catering met dienstverlening of combinatie ter
plaatse/meeneem?
Een onderdeel van uw omzet realiseert u uit restaurant- en cateringdiensten waarvoor u het btw-tarief van 12% toepast. Afhankelijk van het resultaat na toepassing
van de 10%-regel, zult u ofwel een GKS-ticket aan uw klanten moeten uitreiken,
ofwel een btw-bonnetje.
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V.2. Geldende referentieperiode
V.2.a. Algemene regel
Als u geen GKS gebruikt, moet u elk jaar in januari nagaan of een GKS al dan niet
verplicht is. U past de 10%-regel 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 maanden de tijd om uw inrichting te registreren als zijnde verplicht
tot het gebruik van een GKS. Uiterlijk drie maanden na het verstrijken van de
referentieperiode moet het GKS in uw zaak geactiveerd zijn.
Voorbeeld
Op 1 januari 2016 past u de 10%-regel toe op de gegevens van het kalenderjaar 2015.
Als u de 10% bereikt, moet u zich ten laatste op 29 februari 2016 registreren. U moet
het GKS uiterlijk op 31 maart 2016 in gebruik nemen.
V.2.b. Voor starters
Onder starters verstaan we zowel personen die een horecazaak opstarten, als
bestaande ondernemingen die hun economische activiteit wijzigen naar een
horecaonderneming waar restaurant- en cateringdiensten worden aangeboden.
De eerste referentieperiode is het resterende gedeelte van het kalenderjaar waarin
de activiteit wordt opgestart. Het percentage moet in dit geval door de exploitant
geraamd worden. U kunt zich daarvoor baseren op een realistisch businessplan.
We raden u aan dit ernstig te doen en realistisch te schatten. De administratie kan
bij controle te allen tijde de nodige rechtzettingen doen.
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Vervolgens geldt ieder daaropvolgend kalenderjaar als referentieperiode.
Voorbeeld 1
U start een horecazaak op 1 juli 2015.
•

Op 1 juli 2015 schat u het percentage voor de periode van 1 juli 2015 tot 31 december
2015.

•

Op 1 januari 2016 gebruikt u de werkelijke cijfers van 1 juli 2015 tot 31 december
2015.

•

Op 1 januari 2017 gebruikt u de werkelijke cijfers van het kalenderjaar 2016.

Als u start tijdens het laatste kwartaal (vanaf 1 oktober tot en met 31 december) moet u
de cijfers van dat kwartaal optellen bij de cijfers van het daaropvolgende kalenderjaar.
Vervolgens geldt ieder daaropvolgend kalenderjaar als referentieperiode.
Voorbeeld 2
U start een horecazaak op 1 november 2015.
•

Op 1 november 2015 schat u het percentage voor de periode van 1 november 2015
tot 31 december 2016.

•

Op 1 januari 2017 gebruikt u de werkelijke cijfers van 1 november 2015 tot 31 december 2016.

•

Op 1 januari 2018 gebruikt u de werkelijke cijfers van het kalenderjaar 2017.

V.2.c. In geval van een overname
Neemt u een zaak of een bedrijfsafdeling in zijn totaliteit over, waarbij u als het ware
gewoon de activiteit van uw voorganger in zijn totaliteit verder zet, dan wordt u
beschouwd als een overnemer.
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.
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Vervolgens geldt ieder daaropvolgend kalenderjaar als referentieperiode.
Voorbeeld 1
U neemt een horecazaak over op 1 juli 2015.
•

Op 1 juli 2015 gebruikt u de werkelijke cijfers van 1 juli 2014 tot 30 juni 2015.

•

Op 1 januari 2016 gebruikt u de werkelijke cijfers van 1 juli 2015 tot 31 december
2015.

•

Op 1 januari 2017 gebruikt u de werkelijke cijfers van het kalenderjaar 2016.

Als u in het vierde kwartaal een zaak overneemt (vanaf 1 oktober tot en met 31 december) wordt voor de tweede referentieperiode het resterende gedeelte van dit kalenderjaar
samengevoegd met het daaropvolgende kalenderjaar.
Vervolgens geldt ieder daaropvolgend kalenderjaar als referentieperiode.
Voorbeeld 2
U neemt een horecazaak over op 1 november 2015.
•

Op 1 november 2015 gebruikt u de werkelijke cijfers van 1 november 2014 tot
31 oktober 2015.

•

Op 1 januari 2017 gebruikt u de werkelijke cijfers van 1 november 2015 tot 31 december 2016.

•

Op 1 januari 2018 gebruikt u de werkelijke cijfers van het kalenderjaar 2017.

V.2.d. Voor de gefaseerde implementatie van de systemen in 2015
Om na te gaan wie GKS-tickets of btw-bonnetjes moet uitreiken vanaf 1 januari
2015, moet iedereen in januari 2015 de 10%-regel toepassen op de bedrijfsresultaten van 2014.
Als het resultaat 10% of meer is, registreert u ten laatste op 28 februari 2015 de
inrichtingen waar u een GKS moet installeren via de registratiemodule GKS.
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Diegenen bij wie het resultaat kleiner is dan 10%, moeten vanaf 1 januari 2015
btw-bonnetjes uitreiken voor de restaurant- en cateringdiensten met bijhorende
dranken die ter plaatse worden gebruikt.

VI. De registratieplicht
VI.1. Wat houdt de registratieplicht in
Als horeca-uitbater bent u verplicht volgende zaken online te registreren en te
beheren:
✓ de inrichtingen waar u een GKS moet of wilt installeren
✓ de bevestiging van de serienummers van de bij u geleverde GKS-onderdelen
✓ de koppeling van de geleverde FDM(s) aan het geleverde kassasysteem
✓ de bestelling van uw VSC-kaart(en)
✓ de deactivatie van GKS-onderdelen, bv. als gevolg van de vervanging van het
onderdeel
✓ de verkoop van uw GKS-onderdelen
✓ uw contactgegevens

VI.2. Verloop van de registratieprocedure
De registratieverplichting geldt voor alle betrokkenen in de GKS-keten, van producent tot gebruiker. De registratieprocedure volgt dan ook de weg die een GKS
aflegt van producent tot gebruiker. Dat betekent dat sommige registratieplichten
pas voldaan kunnen worden, als de voorafgaande partner in de keten aan zijn/haar
registratieverplichtingen voldeed.
Zo kunt u als horeca-uitbater bijvoorbeeld de levering van de GKS-onderdelen pas
bevestigen als uw leverancier de serienummers van die onderdelen aan u toewees.
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Schematisch verloop van de registratieverplichtingen van alle betrokkenen en
hun onderlinge relatie.

Stap 1 :
Identificeer u

Stap 2: Registratie
Onderneming &
vestiging

Stap 3: bevestig de
levering van uw
GKS-onderdelen

Stap 4:
Koppel de GKSonderdelen

Stap 5:
vraag uw
VSC aan

C. Registratieplicht uitbater
1
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VI.3. Toegang tot de registratiemodule
Alleen de personen die over de rol “wettelijk vertegenwoordiger” van de onderneming beschikken bij de KBO of bij de RSZ zullen in staat zijn om toegang te
krijgen tot de registratiemodule. Ook zullen al uw vestigingen in de KBO moeten
geregistreerd zijn. Neem contact op met uw ondernemingsloket om de gegevens
bij de KBO aan te passen waar nodig.
Om toegang tot de registratiemodule te realiseren, kunt u gebruik maken van uw
e-ID, burgertoken of commercieel certificaat klasse III.
U vindt de registratiemodule via:
✓ de E-services van de website van de FOD Financiën
www.financien.belgium.be > E-services > Geregistreerd kassasysteem
✓ het rechtermenu van de onthaalpagina van het infoweb GKS
www.geregistreerdkassasysteem.be > registratiemodule GKS voor de horecauitbater

VII. Ondersteuningsmaatregelen
Volgende maatregelen werden uitgewerkt om de invoering van het GKS in de
horecasector te ondersteunen:
✓ 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 activering van het GKS in uw zaak.
✓ een éénmalig verhoogde investeringsaftrek voor KMO’s ten belope van 4% van
de aanschafwaarde van uw GKS.
✓ in de zaken waar een GKS actief is, werd de vrijstelling van doorstorting van
bedrijfsvoorheffing op overuren voor zowel de zaakvoerder als de personeelsleden verhoogd van 130 naar 180 uur op jaarbasis.
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VIII. Sancties en secundaire gevolgen
✓ U bent verplicht om een GKS te gebruiken maar u doet dat niet:
o U krijgt een boete van max. 1.500 euro, 3.000 euro of 5.000 euro in geval
van een 1e, 2e of een volgende overtreding.
o U krijgt drie maanden om een GKS te activeren in uw zaak. Respecteert u de
vooropgestelde activeringsdatum niet, dan staat dit gelijk met een hiermee
gelijkaardige overtreding.
✓ U reikt geen GKS-ticket of btw-bonnetje uit voor de belastbare handelingen:
o U krijgt een boete van max. 50 euro, 125 euro of 250 euro per niet uitgereikt
btw-kasticket in geval van een 1e, 2e of een volgende overtreding (met een
maximum van respectievelijk 500, 1.250 of 5.000 euro per vaststelling).
✓ U gebruikt een GKS dat een of meerdere onderdelen bevat die niet identiek
zijn aan het gecertificeerd model:
o dit staat gelijk met het niet gebruiken van een GKS, aangezien een echt
GKS enkel uit onderdelen is samengesteld die 100% identiek zijn aan het
gecertificeerd model :
●
U krijgt een boete van max. 1.500 euro, 3.000 euro of 5.000 euro in geval
van een 1e, 2e of een volgende overtreding.
●
U krijgt drie maanden om een GKS te activeren in uw zaak. Respecteert
u de vooropgestelde activeringsdatum niet, dan staat dit gelijk met een
hiermee gelijkaardige overtreding.
o dit toont aan dat het destijds gecertificeerd model van dit onderdeel niet
langer aan de wettelijk voorgeschreven technische vereisten beantwoordt:
●

Intrekking van het certificaat voor het bewuste GKS-onderdeel. Dit heeft
de ongeldigheid van alle actieve versies van dit GKS-onderdeel op de
Belgische markt tot gevolg.

13

●

Alle ondernemers die over het gewraakte onderdeel beschikken, moeten binnen een maand na ontvangst van de brief van de administratie
het onderdeel vervangen door een gecertificeerd onderdeel. Het niet
activeren van een correct vervangonderdeel binnen de vooropgestelde
termijn, vertegenwoordigt de 1e inbreuk en de bijhorende boete wegens
het niet gebruiken van het bij wet voorgeschreven GKS.

●

De aard van de non-conformiteit van het gewraakt GKS-onderdeel kan
aanleiding zijn voor de fiscale administratie om een controle uit te voeren
bij alle uitbaters die het gewraakte onderdeel in gebruik hadden.

✓ ELK van de bovenstaande inbreuken houdt in dat de onderneming niet met
het bij wet voorgeschreven GKS werkte. Bijgevolg is dan ook niet voldaan aan
één van de voorwaarden om de doelgroepkorting van 500 tot 800 euro per
kwartaal voor 5 vaste, voltijdse werknemers te krijgen. Ondernemingen die ten
onrechte die korting kregen, riskeren een terugvordering van de onrechtmatig
verkregen doelgroepkorting.
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IX. Meer informatie?
✓ www.geregistreerdkassasysteem.be (de officiële website van de FOD Financiën over het systeem)
U vindt er:
o FAQ met een antwoord op alle vragen die we uit de sector ontvingen
o een overzicht van alle kassa- en FDM-modellen die over een certificaat
beschikken
o de GKS-registratiemodule om aan uw registratieplicht te voldoen en uw
gegevens te beheren
o alle relevante regelgeving
o de mogelijkheid om online vragen te stellen
o de elektronische versie van deze brochure
✓ www.socialsecurity.be
o alle informatie over het horeca relanceplan
o de doelgroepvermindering die u krijgt als u een GKS gebruikt en wat u
daarvoor moet doen
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Deze brochure kan worden gedownload of besteld via de website:
www.financien.belgium.be → Publicaties
www.geregistreerdkassasysteem.be → Brochures
of op het volgende adres:
Federale Overheidsdienst Financiën
Dienst Strategische Coördinatie en Communicatie
North Galaxy
Koning Albert II-laan 33 bus 70
1030 Brussel

Verantwoordelijke uitgever:
Nadine Daoût - Dienst Strategische Coördinatie en Communicatie - North Galaxy - Toren B24
Koning Albert II-laan 33 bus 70 - 1030 Brussel

