1) Technische problemen
- Vanaf ingebruikname GKS, altijd een voldoende voorraad BTW-bonnetjes hebben.
==>
-

GKS valt uit/panne (duur > 1u):
ten laatste binnen 1u per mail bevoegd BTW-controlekantoor op de hoogte brengen van technisch probleem.
indien er stroompanne optreedt, melding binnen 24u versturen.
BTW-bonnetjes uitreiken.
technisch probleem opgelost, terug binnen 24u opnieuw mail versturen naar bevoegd BTW-controlekantoor.
*Inhoud v/d mail:
-datum & uur vanaf wanneer hij opnieuw GKS-tickets kon uitreiken
-hoeveelheid BTW-bonnetjes die werden uitgereikt (begin- & eindnr v bonnetjes)

==> GKS valt kortstondig uit (duur <1u):
- 1x mailen met begin- & einddatum + uur v panne + hoeveelheid uitgereikte BTW-bonnetjes
- VSC (= VAT Signing Card) kapot:
- via applicatie e-service GKS: buitengebruikstellen + aanvraag nieuwe
- BTW-bonnetjes uitreiken tot GKS terug operationeel
- FDM (Fiscal Data Module) kapot:
- via applicatie e-service GKS: buitengebruikstellen + registratie ingebruikname nieuw onderdeel.
- eerst via SD-kaart (poort3) volledige kopie van gegevens nemen + bewaren (programma loopt automatisch)
EN
- defecte FDM bewaren voor een periode van 1maand, teneinde administratie toe te laten zelf
een kopiename te verrichten.
- BTW-bonnetjes uitreiken tot GKS terug operationeel
2) Sancties
- Niet voldoen aan de verplichting een GKS in gebruik nemen:
* 1e vaststelling max. 1500€
* 2e vaststelling max. 3000€
* 3e vaststelling max. 5000€
U krijgt 3maanden de tijd om U in orde te stellen

- Niet uitreiken van een ticket GKS:
* 1e vaststelling van 50€ per niet uitgereikte ticket tot max 500€
* 2e vaststelling van 125€ per niet uitgereikte ticket tot max 1250€
* 3e vaststelling van 250€ per niet uitgereikte ticket tot max 5000€
U krijgt 3maanden de tijd om U in orde te stellen

- GKS met 1 of meerdere onderdelen niet identiek aan gecertificeerde model:
* 1e vaststelling 1500€
* 2e vaststelling 3000€
* 3e vaststelling 5000€
U krijgt 3maanden de tijd om U in orde te stellen
Alle info en recente wijzigingen vindt u ook terug op:

www.geregistreerdkassasysteem.be

