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Persbericht

Minister Geens garandeert toepassing lastenverlaging voor uitbaters
die vanaf 1 januari 2014 starten met geregistreerde kassa
Minister van Financiën, Koen Geens, heeft een overgangsregeling voorgesteld zodat de relancemaatregelen
voor de uitbaters die op 1 januari 2014 vrijwillig met het geregistreerd kassasysteem willen beginnen, al in
het eerste kwartaal van dat jaar kunnen toegepast worden, ook in het geval dat de kassa niet tijdig
beschikbaar zou worden gesteld door de producenten.
Ter herinnering, de relancemaatregelen betreffen volgende lastenverlagingen:
• Voor 5 vaste werknemers wordt per kwartaal ten bedrage van 500 euro of van 800 euro voor
werknemers jonger dan 26 jaar een vermindering van de sociale bijdrage toegekend. In totaal kan dit
dus oplopen tot € 16 000 op jaarbasis.
• De lastenverlaging door vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing van minimum 25 % op
de bedrijfsvoorheffing op overuren wordt uitgebreid van maximaal 130 tot 180 uren. Een
gelijkaardige belastingvermindering geldt voor de werknemer die de overuren presteert en dus wordt
ook daar het maximum verhoogd tot 180 uren.
• Daarnaast is een gunstig sociaal en fiscaal stelsel ingevoerd voor de gelegenheidsarbeid in de
horeca. Dit regime is cumulatief toepasbaar met de studentenarbeid.
Ondanks het veelvuldig overleg tussen de FOD Financiën en de kassaproducenten om de voorbereiding van
deze operatie zo optimaal mogelijk te laten verlopen, neemt de minister akte van het bericht dat een aantal
producenten de nieuwe kassa’s niet tegen 1 januari 2014 op de markt kunnen brengen.
Omdat de minister vindt dat deze eventuele vertraging niet ten koste van de sector mag gebeuren, heeft hij
een overgangsregeling voorgesteld die zal garanderen dat de lastenverlagingen direct van toepassing zullen
zijn. De minister stelt vast de beloofde lastenverlaging een gunstig effect heeft op het aantal uitbaters dat
reeds op 1 januari 2014 vrijwillig met het geregistreerd kassasysteem willen beginnen. Sommige uitbaters
hebben deze lastenverlaging immers al in hun budgettair plan voor het komende jaar opgenomen.
De overgangsmaatregel ziet er als volgt uit:
• De uitbater dient zich te registreren bij de FOD Financiën voor 31 december 2013
• Het kassasysteem moet operationeel zijn tijdens het eerste kwartaal
• Zolang het kassasysteem niet operationeel is dient de aanwezigheid van het personeel te
worden geregistreerd via het sociaal registratiesysteem (Dimona)
Minister Geens: “Met deze overgangsregeling garandeer ik de lastenverlaging voor horeca-uitbaters die op
1 januari 2014 met de kassa willen starten”.
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