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Aanschrijving uitstel verplicht gebruik kasregistratiesysteem.
Met ingang van 1 januari 2014 geldt voor administratieplichtigen in de branches detailhandel,
persoonlijke dienstverlening, horeca en nummerverkoopkantoren en loterijen een verplichting om
een kasregistratiesysteem te gebruiken. Onder een kasregistratiesysteem wordt verstaan: een kassa
met geïntegreerde printer danwel de combinatie van een kassa met een separate printer, welke is
toegelaten door de Stichting Overheids Accountantsbureau, verzegeld is door een gekwalificeerde
installateur en voorzien is van een kassa-identificatienummer. De verplichting om een
kasregistratiesysteem te gebruiken volgt uit het Landsbesluit kasregistratiesystemen1.
Door zowel het bedrijfsleven als de betrokken overheidsinstanties ben ik gewezen op het feit dat
op dit moment slechts een beperkt aantal kasregistratiesystemen door de Stichting Overheids
Accountantsbureau kunnen worden toegelaten. Als gevolg daarvan kan een groot aantal
administratieplichtigen met ingang van 1 januari 2014 niet aan de verplichtingen uit het
Landsbesluit kasregistratiesystemen voldoen. Aangezien de beschikbaarheid van een voldoende
aantal kasregistratiesystemen cruciaal voor de opgelegde verplichtingen is, acht ik het wenselijk
om de ingangsdatum van de verplichting om over een kasregistratiesysteem te beschikken uit te
stellen.
Uit de door mij verkregen informatie blijkt dat het voor alle administratieplichtigen in de branches
detailhandel, persoonlijke dienstverlening, horeca en nummerverkoopkantoren en loterijen
mogelijk moet zijn om uiterlijk per 1 augustus 2014 over een kasregistratiesysteem te beschikken.
Om deze reden keur ik goed dat door de Inspecteur der Belastingen tot 1 augustus 2014 geen
uitvoering wordt gegeven aan de sanctiebepalingen in de Algemene landsverordening
Landsbelastingen2 en het Landsbesluit kasregistratiesystemen, indien niet wordt voldaan aan de
verplichtingen zoals deze uit het Landsbesluit kasregistratiesystemen volgen.
Deze goedkeuring geldt niet voor administratieplichtigen die op 1 januari 2014 reeds over een
kasregistratiesysteem beschikken. Dit betreft met name, administratieplichtigen aan wie een
kasregistratiesysteem door de Stichting Overheids Belastingaccountantsbureau in bruikleen is
gegeven. Deze administratieplichtigen zijn per 1 januari 2014 immers in staat om aan de
verplichtingen opgenomen in het Landsbesluit kasregistratiesystemen te voldoen.
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Vanwege de nauwe samenhang tussen de verplichting om een kasregistratiesysteem te gebruiken
en de verplichting om op een kassabon de eenheidsprijs inclusief omzetbelasting te vermelden, is
het bovendien wenselijk om de data van beide verplichtingen gelijk te laten lopen. Om deze reden
zal door de Inspecteur der Belastingen tot 1 augustus 2014 geen gevolg worden gegeven aan de
sanctiebepaling van artikel 49, eerste lid, onderdeel j, van de Algemene landsverordening
Landsbelastingen, indien en voor zover de eenheidsprijs niet inclusief omzetbelasting op de
kassabon wordt vermeld. Deze goedkeuring is niet van toepassing op administratieplichtigen die
per 1 januari 2014 over een kasregistratiesysteem beschikken.
De overige vereisten waaraan een kassabon dient te voldoen, zoals opgenomen in artikel 44a van
de Algemene landsverordening Landsbelastingen, zijn in alle gevallen onverkort van toepassing.
Dit betekent dat de volgende gegevens in ieder geval op duidelijke en overzichtelijke wijze op een
kassabon moeten worden vermeld:
• de datum en het tijdstip waarop de kassabon is uitgereikt;
• een uniek kassabonnummer;
• de naam of handelsnaam, het adres en het Crib-nummer van de administratieplichtige;
• een duidelijke omschrijving van de geleverde goederen of verrichte diensten;
• de hoeveelheid van de geleverde goederen of de omvang van de verrichte diensten;
• de eenheidsprijs;
• het toegepaste omzetbelastingtarief of indien een vrijstelling van toepassing is, enige
vermelding daarvan;
• het totaal door de afnemer te betalen bedrag, alsmede eventuele kortingen; en
• het omzetbelastingbedrag dat ter zake van de leveringen of diensten verschuldigd is.
Met ingang van 1 augustus 2014 dienen daarnaast ook de volgende gegevens op de kassabon te
worden vermeld:
• een door de Inspecteur toegekend uniek kassabonnummer (in plaats van een uniek
kassabonnummer);
• het kassa-identificatienummer;
• een nader door mij vast te stellen fiscaal logo; en
• de eenheidsprijs inclusief omzetbelasting (in plaats van eenheidsprijs).
Administratieplichtigen die al over een kasregistratiesysteem beschikken, moeten deze aanvullende
gegevens, met uitzondering van het nader vast te stellen fiscaal logo, thans al vermelden.
Na 1 augustus 2014 zal geen verder uitstel om aan de verplichting ten aanzien van het gebruik van
een kasregistratiesysteem en de eisen waaraan een kassabon dient te voldoen, worden verleend.
Wellicht ten overvloede merk ik nog op, dat per 1 januari 2014 de verplichting om een dubbele
prijsaanduiding te hanteren vervalt. Met ingang van deze datum mag bij prijsaanduidingen dan ook
nog uitsluitend de prijs inclusief omzetbelasting, de zogenoemde consumentenprijs, worden
vermeld.
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Deze aanschrijving treedt in werking met ingang van 1 januari 2014. Mijn aanschrijving van 28
oktober 2013 (Aanschrijving verlenging termijn aanpassing kassabonvereisten) verliest als gevolg
van deze goedkeuring haar waarde en wordt per 1 januari 2014 ingetrokken.
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