Nieuwe voorwaarden voor het gebruik van de GKS (Geregistreerde
Kassa)
Even situeren:
De GKS is er gekomen als regeling om in de horeca zwartwerk tegen te gaan en in ruil kreeg de
horeca sector een BTW vermindering op ‘maaltijden’ (van 21% naar 12%)
Hoeveproducenten die maaltijden serveren dienden in sommige gevallen ook een GKS aan te
schaffen en zich in regel te stellen.
Een aantal regels hier rond wijzigden eind 2017. Het Steunpunt Hoeveproducten zet voor jou alles
nog even op een rijtje.

Wanneer dien je een GKS aan te schaffen
Een GKS is verplicht wanneer je jaaromzet verkoop ‘maaltijden’ (begrip wordt hieronder
verduidelijkt) excl. BTW meer dan 25.000 euro bedraagt
Val je onder deze jaaromzet maaltijden van 25.000 euro dan dien je geen GKS aan te schaffen maar
dien je wel BTW bonnetjes uit te schrijven.

Hoe wordt een maaltijd gedefinieerd?
Bij de term ‘maaltijd’ zal je misschien spontaan denken aan een bord met aardappelen, vlees en
groenten maar daar heeft -raar maar waar- de term ‘maaltijd’ weinig mee te maken. Je infrastructuur
zal eerder bepalen of je al dan niet maaltijden verkoopt.

1. Je hebt enkel een binnenruimte:
Beschik je over een binnenruimte die voorzien is van enige infrastructuur waar klanten zittend of
staand spijzen en/of dranken kunnen consumeren dan vallen de verkopen waarbij de klanten gebruik
maken van je infrastructuur onder ‘maaltijden’. Of je bij deze maaltijden bestek, glazen,… ter
beschikking stelt maakt niets uit.
Voorbeeld: je hebt een winkel met scheptoog. In je winkeltje staan 2 staantafeltjes. Mensen
bestellen een schepijsje aan de toog. Gaan ze rustig dit schepijsje degusteren aan het staantafeltje
dan valt dit onder de definitie ‘maaltijd’. Gaan ze na aankoop direct weg dan valt dit ijsje niet onder
maaltijden.

2. Je hebt echter ook een buitenruimte
Heb je buiten je winkel enige infrastructuur (tafeltjes, buitentoog,…) in COMBINATIE met 1 van
volgende dienstenaspecten dan vallen de verkopen waarbij je klanten gebruik maken van deze
diensten ook onder ‘maaltijden’
1. Grondbekleding (terrastegels, houten terras), terrasverwarming, parasols, muziek, afsluiting
(hekken, bloembakken,…),…
2. Stoelen, zetels,…. waardoor de klanten zittend kunnen consumeren
3. Bestek al dan niet wegwerp, dienbladen
4. U bedient aan tafel of u ruimt de tafels af

BELANGRIJK:
•
•
•
•

Meeneem schepijs, broodjes,… moet je factureren incl. 6% BTW
‘Maaltijden’ zoals hierboven gedefinieerd moet je factureren incl. 12% BTW
Meeneemdranken zijn aan 6% BTW
Ter plekke geconsumeerde dranken zijn aan 21% BTW tenzij u GEEN ENKELE dienst (de
puntjes 1 tot 4 hierboven) aanbiedt.

