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EXPRES 2015/7
Trefwoorden: kassa/BTW/cafetaria//

Betreft: Verduidelijking black box kassa in cafetaria

Geachte,

1.

Zoals vermeld in Verbondsnota nr. 2015/11, moeten alle zorginstellingen, die gevat zouden zijn
door de kassaverplichting, zich registreren als GKS-gebruiker via de online applicatie van de
FOD Financiën op www.geregistreerdkassasysteem.be en dit voor 28 februari 2015.
Hierna krijgen ze bericht over de datum waarop hun nieuwe kassasysteem (GKS) in gebruik
moet zijn genomen (ofwel 30 juni 2015, ofwel 30 september 2015 ofwel 31 december 2015).
Hierna vindt u het antwoord op de vragen die onze leden hierover stelden.

2.

Hoe bepalen of een zorginstelling onder de kassaverplichting valt?
Het is belangrijk te benadrukken dat enkel zorginstellingen waarvan de cafetaria niet is
vrijgesteld van BTW, zich aangesproken moeten voelen. Het heeft immers geen zin
verrichtingen op BTW te controleren die niet aan BTW zijn onderworpen. Is uw cafetaria niet
aan BTW onderworpen, moet u m.a.w. niets doen.
↓
Is uw cafetaria wél aan BTW onderworpen, moet u de 10 % regel toepassen om te weten of u
gevat bent door de kassaverplichting. Is de uitkomst van de hierna vermelde berekening
minstens 10 %, dan moet u een black box (of “witte”) kassa installeren:
Omzet uit restaurant- en cateringdiensten x 100 / Totale omzet van uw horeca-activiteiten = %
De berekening wordt gemaakt met bedragen exclusief BTW.
Tellen niet mee voor de berekening van de omzet uit restaurant- & cateringdiensten:
- meeneemmaaltijden
- dranken
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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.
Navraag bij de BTW-administratie leert dat in de teller (enkel) de met BTW-belaste omzet komt.
In de noemer daarentegen neemt men de totale horeca-omzet dus met inbegrip van de maaltijden
en dranken aan patiënten en bewoners, dewelke in elk geval vrijgesteld blijven van BTW.
Het blijkt dat vele zorginstellingen hierdoor onder de 10% uitkomen en dus géén witte kassa moeten
installeren en zich dus ook niet moeten registreren.
Wel zou men BTW-bonnetjes moeten uitreiken voor maaltijden aan niet-patiënten, ook indien men
slechts lichte maaltijden verschaft. De tolerantie m.b.t. de BTW-bonnetjes voor lichte maaltijden werd
immers recent (sinds 1 januari 2015) opgeheven.
U kan dan kiezen of u een witte kassa installeert of BTW-bonnetjes uitreikt.
3.

Wijzigt het BTW-statuut van mijn cafetaria door de witte kassa-verplichting?

Nee. Het BTW-statuut van de cafetaria wijzigt niet door de invoering van de witte kassa-verplichting.
Was uw cafetaria aan BTW onderworpen, moet u de 10 % regel toepassen om te kijken of u een
witte kassa moet installeren. Was uw cafetaria niet aan BTW onderworpen, moet u niets doen.

Met vriendelijke groeten,
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