FORFAIT CAFES EN KLEINE CAFES (F04-F24)
IMPACT OP DE TEKSTEN VAN DE TIJDELIJKE VERLAGING VAN HET BTWTARIEF IN DE HORECA
I. VOORAFGAAND
Vanaf 8 juni 2020 tot en met 31 december 2020 is het verlaagd btw-tarief van 6 % tijdelijk
toepassing op restaurant- en cateringdiensten,
•

met uitsluiting van het verschaffen van bieren met een effectief alcoholvolumegehalte van
meer dan 0,5 % vol. en andere dranken met een effectief alcoholvolumegehalte van meer
dan 1,2 % vol.

Ondanks het feit dat de benaming ’restaurantdiensten‘ anders zou kunnen doen vermoeden, gaat
het hier ook om het verschaffen van dranken zonder spijzen (als dat gepaard gaat met voldoende
relevante bijkomende diensten) in alle mogelijke drankgelegenheden (cafés, tavernes …).
Voor de leveringen (meeneem-verkopen) blijven de gewone regels gelden.
Concreet betekent dit dat voor de volgende uitgaande handelingen van de cafés en kleine cafés het
btw-tarief van 6 % van toepassing is:

•
•
•
•
•

verkoop van bier met een effectief alcoholvolumegehalte van ten hoogste 0,5% vol;
verkoop van andere alcoholische dranken met een effectief alcoholvolumegehalte
van ten hoogste 1,2% vol;
verkoop van non-alcoholische dranken ;
de verkoop van kleine niet zelf door de caféhouder bereide eetwaren, zoals bedoeld
in de rubrieken A, II en B, IX van de forfaitaire regeling;
de verkoop van "lichte" maaltijden die zijn opgenomen in de limitatieve lijst van de
rubrieken A, IV, 1°, 2° en 3° (vruchtensap) en B, XI, 1°, 2° en 5° van het forfaitaire
regeling.

II. IMPACT OP HET BEREKENINGSBLAD VAN DE CAFÉHOUDERS
Punten I tot en met IX
De verkoopprijs per glas of per consumptie kan onderworpen zijn aan een btw-tarief van 6
% of 21 % naar gelang het alcoholgehalte en het algemeen totaal moet dus met 100/106 of
100/121 worden vermenigvuldigd om het bedrag exclusief btw te verkrijgen.
Rubriek X
21 % moet vervangen worden door 6 %.
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Het verschaffen van voorverpakte producten in omstandigheden voor verbruik ter plaatse
wordt voortaan aangemerkt als een restaurant- of cateringdienst en is tot 31.12.2020
onderworpen aan het tarief van 6%. Na die datum zullen deze handelingen onderworpen
zijn aan het tarief van 12%. Dit is opgenomen in nummer 4 van de circulaire 2020/C/86
betreffende het tijdelijke verlaagde btw-tarief van 6 % voor sommige restaurant- en
cateringdiensten als maatregel ter ondersteuning van de op 08.06.2020 heropgestarte
horeca-activiteiten, waarin staat dat nr. 2.5.2.8. van circulaire 2017/C/70 definitief wordt
opgeheven (d.w.z. zelfs na 31/12/2020). Het serveren van kleine niet zelf bereide eetwaren
door de caféhouder en van hardgekookte eieren als bedoeld in deze rubriek X wordt daarom
beschouwd als restaurant- of cateringdienst, wat betekent dat deze handelingen tot
31.12.2020 het btw-tarief van 6% genieten en na deze tijdelijke tariefverlaging het tarief
van 12 % zullen genieten. Dit heeft ook tot gevolg dat deze transacties worden
meegenomen in de berekening van de drempel van 25.000 euro voor de GKS en er een
rekening of ontvangstbewijs moet uitreikt worden voor degenen die de drempel niet
hebben overschreden.
Rubrieken XI
21 % moet vervangen worden door 6 %.
Rubriek XII
12 %, welke tijdelijk verdwijnt, moet vervangen worden door 6 %.
Rubriek XIII
De door de caféhouder zelf klaargemaakte vruchtensappen zijn onderworpen aan het btwtarief van 6 %. Het tarief van 21 % blijft evenwel voor de inkomsten uit automatische
ontspanningstoestellen.
Rubriek XIV
Het belastbaar bedrag van de bierconsumptie voor het verbruik door het gezin moet
worden gesplitst in 6 % en 21 %, afhankelijk van het alcoholgehalte.
Rubriek Samenvatting
Rekening houden met Rooster 01 met btw-tarief van 6 % i.p.v. Rooster 02 met btw-tarief
van 12 % dat tijdelijk verdwijnt.
III. IMPACT OP DE TOELICHTING BIJ HET BEREKENINGSBLAD VOOR CAFÉHOUDERS
(11) …. moeten deze worden vermenigvuldigd met 100/106 in plaats van met 100/112
(rubriek XII)
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(13) Het verbruik door het gezin dient te worden vermeld in kader XIV …. bedrag hetwelk
moet worden belast tegen het btw-tarief van 6% of 21 % naar gelang het alcoholgehalte.
IV. IMPACT OP HET BEREKENINGSBLAD VOOR DE KLEINE CAFÉHOUDERS
•
•

•

•

Het btw-tarief van 12 % voor de niet forfaitair geregelde handelingen wordt tijdelijk
vervangen door het btw-tarief van 6 %.
De prijs exclusief btw van de verkoop van de expressos wordt berekend door te
vermenigvuldigen met de breuk 100/106.
De eenheidsprijs voor de verkoop per glas kan 6 % btw of 21 % btw bevatten,
afhankelijk van het alcoholvolumegehalte. Het bedrag exclusief btw van leveringen
van alcoholische dranken wordt dus verkregen door vermenigvuldiging met de breuk
100/106 of 100/121.
Rooster 01 met het btw-tarief van 6 % moet toegevoegd worden.

V. IMPACT OP DE TOELICHTING BIJ HET BEREKENINGSBLAD VOOR KLEINE
CAFÉHOUDERS
(2) … het verbruik door het gezin moet worden belast tegen het btw-tarief van 6 % of 21 %.
(8) ... Daar deze ontvangsten, geschat of ingeschreven in het dagboek van ontvangsten,
inclusief btw zijn, moeten deze vermenigvuldigd worden met de breuk 100/106 of 100/121
vóór de inschrijving …
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