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PUBLICATIEBLAD
MINISTERIËLE REGELING, MET ALGEMENE WERKING, van de 18de september 2014
ter uitvoering van artikel 2, tweede lid, en artikel 3 van het Landsbesluit fiscale
kasregistratiesystemen 1 (Ministeriële regeling fiscale kasregistratiesystemen)
____________

DE MINISTER VAN FINANCIËN,
Overwegende,
dat het wenselijk is om te bepalen in welke gevallen en onder welke voorwaarden een ontheffing
wordt verleend van de verplichting om een fiscaal kasregistratiesysteem te gebruiken;
dat het wenselijk is om de eisen waaraan een fiscaal kasregistratiesysteem moet voldoen vast te
stellen;

Gelet op:
artikel 2, tweede lid, en artikel 3 van het Landsbesluit fiscale kasregistratiesystemen;

Heeft besloten:

Artikel 1
1.

1
2

Onder de voorwaarde dat ter zake van hun leveringen en diensten een door de controleautoriteit vastgestelde kassabon wordt uitgereikt, worden de hierna genoemde
administratieplichtigen ontheven van de verplichting om een fiscaal kasregistratiesysteem te
gebruiken:
a. administratieplichtigen ter zake waarvan de ontheffing voor het voldoen van
omzetbelasting, bedoeld in artikel 8 van de Landsverordening omzetbelasting 19992, van
toepassing is;
b. administratieplichtigen voor zover de verplichting tot het uitreiken van een kassabon
slechts bijkomstige activiteiten betreft; en
c. administratieplichtigen voor zover de verplichting tot het uitreiken van een kassabon
ambulante activiteiten betreft.
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2.

Ter zake van de levering van brandstoffen door administratieplichtigen die een benzinestation
exploiteren geldt eveneens een ontheffing van de verplichting om een fiscaal
kasregistratiesysteem te gebruiken. Aan een afnemer wordt, op verzoek, wel een kassabon
uitgereikt. Deze kassabon dient te voldoen aan de vereisten van artikel 44a, vierde lid, van de
Algemene landsverordening Landsbelastingen 3, met uitzondering van de in de onderdelen c en
d opgenomen vereisten. Uit de administratie van een administratieplichtige die een
benzinestation exploiteert, dient op betrouwbare wijze de dagelijkse verkoop van brandstoffen
te blijken.
Artikel 2

De minimale eisen waaraan een fiscaal kasregistratiesysteem, als bedoeld in het Landsbesluit
fiscale kasregistratiesystemen, moet voldoen, zijn in de bijlage bij deze ministeriële regeling
opgenomen.
Artikel 3
1.
2.

Deze ministeriële regeling treedt in werking met ingang van 1 oktober 2014.
De Ministeriële regeling kasregistratiesystemen 4 wordt ingetrokken.
Artikel 4

Deze ministeriële regeling
kasregistratiesystemen.

wordt

aangehaald

als:

Ministeriële

regeling

Willemstad, 18 september 2014
De Minister van Financiën,
J.M.N. JARDIM

Uitgegeven de 19de september 2014
De Minister van Algemene Zaken,
I.O.O. ASJES

3
4
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Nota van Toelichting behorende bij de Ministeriële regeling fiscale kasregistratiesystemen.
§ 1. Algemeen
Op grond van artikel 44a, eerste lid, van de Algemene landsverordening Landsbelastingen zijn in
artikel 7.2, eerste lid, van de Ministeriële regeling formeel belastingrecht groepen
administratieplichtigen aangewezen die ter zake van hun leveringen en diensten een kassabon
dienen uit te reiken. In het Landsbesluit fiscale kasregistratiesystemen is vervolgens bepaald, dat
deze kassabon middels een fiscaal kasregistratiesysteem dient te worden verstrekt. Voor een aantal
administratieplichtigen, behorende tot de in artikel 7.2 van de Ministeriële regeling formeel
belastingrecht aangewezen groepen, is het gebruik van een fiscaal kasregistratiesysteem echter
bezwaarlijk. Om deze reden wordt in artikel 1 van deze ministeriële regeling, onder voorwaarden,
een ontheffing verleend van de verplichting om een fiscaal kasregistratiesysteem te gebruiken. De
mogelijkheid om een ontheffing te verlenen, wordt in artikel 2, tweede lid, van het Landsbesluit
fiscale kasregistratiesystemen geboden.
De eisen waaraan een fiscaal kasregistratiesysteem dient te voldoen, worden, conform het bepaalde
in artikel 3 van het Landsbesluit fiscale kasregistratiesystemen, bij ministeriële regeling met
algemene werking vastgesteld. Met artikel 2 van deze ministeriële regeling wordt aan deze
bepaling uitvoering gegeven. De thans vastgestelde eisen verschillen slechts op enkele minieme
punten van de eisen, zoals eerder vastgesteld bij de Ministeriële regeling kasregistratiesystemen5.
Het vaststellen van de eisen waaraan een fiscaal kasregistratiesysteem dient te voldoen, is van
belang omdat alleen fiscale kasregistratiesystemen die aan de gestelde eisen voldoen, kunnen
worden toegelaten. Toelating van een fiscaal kasregistratiesysteem geschiedt op verzoek van een
leverancier of door aanwijzing door de controle-autoriteit. In beide gevallen dient een fiscaal
kasregistratiesysteem aan de bij deze ministeriële beschikking vastgestelde eisen te voldoen.
Toelating op verzoek van een leverancier vindt bovendien plaats door middel van een beschikking
in de zin van de Landsverordening administratieve rechtspraak. In het kader van de
rechtsbescherming is het voor de leverancier van belang om kennis te kunnen nemen van de eisen
waaraan een fiscaal kasregistratiesysteem moet voldoen om te worden toegelaten.
§ 2. Financiële paragraaf
Aan deze ministeriële regeling zijn geen bijzondere financiële lasten verbonden.
§ 3. Artikelsgewijze toelichting
Artikel 1
In afwijking van de hoofdregel, dat een administratieplichtige ter zake van zijn leveringen en
diensten een factuur dient uit te reiken, is in artikel 44a van de Algemene landsverordening
Landsbelastingen de mogelijkheid opgenomen om voor bepaalde groepen administratieplichtigen
het uitreiken van een kassabon voor te schrijven. Aan een kassabon worden andere, eenvoudigere,
eisen dan aan een factuur gesteld. Als gevolg hiervan wordt een kassabon met name in het
handelsverkeer met consumenten gebruikt. Bij het bepalen van de groepen administratieplichtigen
die een kassabon dienen uit te reiken, is hierbij aangesloten. Ter zake van de volgende leveringen
en diensten is het uitschrijven van een kassabon verplicht: verstrekken van spijzen en dranken,
5
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verkoop van consumentenartikelen, reparatie van consumentenartikelen en persoonlijke
dienstverlening.
Vanwege het feit dat in het handelsverkeer met consumenten veelal contante betalingen
plaatsvinden, is de kans dat een deel van de omzet buiten de administratie wordt gehouden zeer
nadrukkelijk aanwezig. Door een elektronische vastlegging van deze verkopen, wordt de
mogelijkheid om omzet buiten de administratie te houden aanmerkelijk verkleind. Daarnaast is het
uitreiken van een kassabon via een kasregistratiesysteem zeer goed mogelijk en in veel gevallen
reeds gebruikelijk. Om deze redenen is in het Landsbesluit fiscale kasregistratiesystemen de
verplichting opgenomen om een kassabon middels een fiscaal kasregistratiesysteem uit te reiken.
De groep administratieplichtigen, die op grond van de Algemene landsverordening
Landsbelastingen en het Landsbesluit fiscale kasregistratiesystemen, ter zake van hun leveringen en
diensten een kassabon middels een fiscaal kasregistratiesysteem dienen uit te reiken, is echter zeer
divers. Voor een aantal van de tot deze groep behorende administratieplichtigen is het gebruik van
een fiscaal kasregistratiesysteem, in ieder geval op dit moment, zeer bezwaarlijk. Door het
bedrijfsleven is hier ook aandacht voor gevraagd. Gelet op de in artikel 2, tweede lid, van het
Landsbesluit fiscale kasregistratiesystemen geboden mogelijkheid, wordt thans voor de hierna
genoemde administratieplichtigen, onder voorwaarden, een ontheffing verleend van de verplichting
om een fiscaal kasregistratiesysteem te gebruiken.
In de eerste plaats wordt een ontheffing verleend voor administratieplichtigen op wie de
zogenoemde kleine ondernemersregeling voor de omzetbelasting van toepassing is. Op grond van
artikel 8 van de Landsverordening omzetbelasting 1999 kan aan een in Curaçao woonachtige
natuurlijke persoon, wiens omzet in een kalenderjaar minder dan NAf 30.000 bedraagt, op verzoek
worden ontheven van de verplichting tot het voldoen van de in rekening gebrachte omzetbelasting.
De bedoelde ontheffing wordt bij beschikking verleend en blijft van kracht zolang de
administratieplichtige aan de wettelijke eisen voldoet. Vanuit het bedrijfsleven is ten aanzien van
deze groep administratieplichtigen gewezen op de relatief grote investering voor de aanschaf van
een fiscaal kasregistratiesysteem, vergeleken met de door deze administratieplichtigen te realiseren
omzet. Bovendien gaat het bij deze groep administratieplichtigen vaak om starters, voor wie een
investering in een fiscaal kasregistratiesysteem financieel niet haalbaar is. Onder de voorwaarde,
dat ter zake van hun leveringen en diensten een door de controle-autoriteit voorgeschreven
kassabon wordt uitgeschreven, wordt aan deze administratieplichtigen op dit moment een
ontheffing voor het gebruik van een fiscaal kasregistratiesysteem verleend.
De tweede groep administratieplichtigen aan wie een ontheffing wordt verleend, zijn
administratieplichtigen die slechts voor bijkomstige activiteiten een fiscaal kasregistratiesysteem
dienen te gebruiken. Bij het bepalen van de groep administratieplichtigen die verplicht zijn om een
kassabon uit te reiken, is aangesloten bij de te verrichten leveringen of diensten. Ook
administratieplichtigen voor wie deze leveringen of diensten slechts bijkomstig zijn – en ter zake
van wiens primaire activiteiten derhalve een factuur moet worden uitgereikt – zijn verplicht ter
zake van deze leveringen of diensten een kassabon, middels een fiscaal kasregistratiesysteem, uit te
reiken. Een voorbeeld kan deze situatie verduidelijken. Een duikschool is ter zake van zijn primaire
activiteiten – het geven van duiklessen en begeleiden van duikers – verplicht een factuur uit te
schrijven. Indien de duikschool naast haar primaire activiteiten ook frisdranken verkoopt, dient zij
voor deze verkopen een kassabon uit te reiken. Het verplichte gebruik van een fiscaal
kasregistratiesysteem in deze situaties is niet wenselijk. Om deze reden wordt, wederom onder de
voorwaarde dat ter zake van de bijkomstige activiteiten een door de controle-autoriteit vast te
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stellen kassabon wordt uitgereikt, aan deze administratieplichtigen een ontheffing verleend. Of van
bijkomstige activiteiten sprake is, dient naar de omstandigheden te worden beoordeeld. Om
praktische redenen wordt goedgekeurd, dat indien de in artikel 7.2 van de Ministeriële regeling
formeel belastingrecht genoemde leveringen en diensten, niet meer dan 20% van de totale omzet
bedragen, er in ieder geval sprake van bijkomstige activiteiten is.
Ook voor administratieplichtigen wiens activiteiten bestaan uit de ambulante handel of
persoonlijke dienstverlening aan huis is het gebruik van een fiscaal kasregistratiesysteem niet
wenselijk. Bij ambulante handel gaat het bijvoorbeeld om huis-aan-huisverkoop, markthandelaren
en straatautowassers. Het verstrekken van spijzen en dranken vanuit een mobiele locatie,
bijvoorbeeld vanuit een batidowagen of truck’i pan, is niet uitgezonderd. In deze situaties is het
gebruik van een fiscaal kasregistratiesysteem wel mogelijk en ook wenselijk. De verkoop van
etenswaren en dagbladen door straatventers valt niet onder deze bepaling, aangezien voor deze
activiteiten reeds een afwijkende regeling geldt. Onder de voorwaarde dat de dagelijkse verkopen
worden geregistreerd, geldt voor deze leveringen een ontheffing van de verplichting om ter zake
van elke verkoop een kassabon uit te reiken. De dagelijkse verkopen dienen op een door de
Directeur van de Stichting Overheids Belastingaccountantsbureau vast te stellen overzicht te
worden geregistreerd. Bij persoonlijke dienstverlening aan huis gaat het om bijvoorbeeld kappers,
masseurs, schoonheidsspecialisten, pedicuren en manicuren die hun activiteiten niet vanuit een
vaste locatie verrichten. Hoewel het technisch mogelijk is om een mobiel fiscaal
kasregistratiesysteem te gebruiken, wordt de aanschaf hiervan thans niet opportuun geacht. Om
deze reden wordt aan deze groep administratieplichtigen een ontheffing verleend, onder de
voorwaarden dat ter zake van hun leveringen en diensten een door de controle-autoriteit vast te
stellen kassabon wordt uitgereikt.
Aan de ontheffing voor de hiervoor genoemde administratieplichtigen wordt telkens de
voorwaarde verbonden, dat ter zake van hun leveringen en diensten een door de controle-autoriteit
vastgestelde kassabon wordt uitgereikt. Het gaat hier om dezelfde kassabon, als die op grond van
het Landsbesluit fiscale kasregistratiesystemen moet worden uitgereikt indien het fiscale
kasregistratiesysteem tijdelijk niet deugdelijk functioneert. Door middel van deze kassabon is de
gerealiseerde omzet beter te controleren.
In het tweede lid van artikel 1 is nog een bijzondere regeling voor benzinestations opgenomen.
Vanwege het feit dat het in de praktijk niet gebruikelijk is dat ter zake van de levering van
brandstoffen door de afnemer een kassabon wordt gevraagd of aangenomen, wordt op dit moment
een ontheffing voor het gebruik van een fiscaal kasregistratiesysteem verleend. Indien een afnemer
echter een kassabon wenst te ontvangen, dient de exploitant van een benzinestation hiervoor zorg
te dragen. Een dergelijke kassabon dient aan de eisen van artikel 44a van de Algemene
landsverordening Landsbelastingen te voldoen, met uitzondering van de specifieke eisen die
betrekking hebben op het gebruik van een fiscaal kasregistratiesysteem. In de administratie dient de
exploitant de dagelijkse verkoop van brandstoffen op een betrouwbare wijze vast te leggen. Ter
voorkoming van misverstanden wordt opgemerkt, dat een exploitant voor zijn overige activiteiten,
voor zover deze tot de in artikel 7.2 van de Ministeriële beschikking formeel belastingrecht
benoemde leveringen en diensten behoren, middels een kasregistratiesysteem een kassabon dient
uit te reiken.
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Artikel 2
De eisen waaraan een fiscaal kasregistratiesysteem moet voldoen, zijn in een bijlage bij deze
ministeriële regeling opgenomen. De keuze voor het opnemen van deze eisen in een bijlage, is
gelegen in de voornamelijk technische eisen die zich niet lenen voor een artikelsgewijze
behandeling in de ministeriële regeling.
De diverse eisen zijn onderverdeeld in de rubrieken: Algemene technische vereisten, Hardware
specificaties,
Elektronische
journaals,
Fiscaal
geheugen,
Printen,
Beveiliging,
Programmeercapaciteiten, Kassabonnen, X- en Z-rapporten, Ondersteunende software en
Inspectieboek.

De Minister van Financiën,
J.M.N. JARDIM
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Bijlage behorende bij artikel 2 van de Ministeriële regeling fiscale kasregistratiesystemen.
1.
Algemene technische vereisten
Een fiscaal kasregistratiesysteem moet minimaal aan de volgende algemene technische eisen
voldoen:
a. het systeem dient zowel de Engelse als de Nederlandse taal te ondersteunen;
b. data dienen berekend, weergegeven en verzonden te worden in het formaat: dd/mm/yyyy.
2.
Hardware specificaties
Een fiscaal kasregistratiesysteem moet minimaal aan de volgende hardware specificaties
voldoen:
a. het fiscaal kasregistratiesysteem beschikt over een verzegeld fiscaal geheugen, bij voorkeur
ingebouwd met een epoxy hars of vergelijkbare kunststof, dat niet mechanisch, chemisch,
elektromagnetisch of fysiek verwijderd kan worden uit het moederbord zonder onherstelbare
schade aan het systeem aan te brengen;
b. het fiscaal kasregistratiesysteem beschikt over een externe sabotagebestendige verzegeling,
bijv. een schroef die verzegeld kan worden met een unieke zegel uitgegeven door de
controle-autoriteit of een ander type van sabotagebestendige verzegeling. Toegang tot het
interne gedeelte van de machine is niet mogelijk zonder aantasting van de
sabotagebestendige verzegeling;
c. de verwisseling van kassabonpapier/kassarol kan geschieden zonder aantasting van de
sabotagebestendige verzegeling;
d. het fiscaal kasregistratiesysteem beschikt over een poort, bij voorkeur USB of ETHERNET,
voor een connectie met een computer (vereiste voor fiscale printer);
e. het fiscaal kasregistratiesysteem beschikt over een display waarin de input en output van de
machine gelijktijdig aan de ondernemer en consument getoond wordt;
f. het display scherm is in staat minimaal 13 cijfers te tonen, inclusief 2 decimalen;
g. het fiscaal kasregistratiesysteem heeft een interne klok met de werkelijke datum en tijd.
3.
Elektronisch journaal
Een fiscaal kasregistratiesysteem moet over een elektronisch journaal beschikken dat minimaal
aan de volgende eisen voldoet:
a. het fiscaal kasregistratiesysteem heeft een elektronisch journaal op een SD Card of
vergelijkbare gegevensdrager dat alle transacties en andere informatie die geprint wordt,
registreert. Dit elektronische journaal dient de dagelijkse verkoop samenvatting te registreren
in het fiscale geheugen. De data dient versleuteld opgeslagen te worden;
b. het eerste elektronische journaal activeert de registratie van verkopen en het printen van
kassabonnen. Wanneer het elektronische journaal verwijderd wordt, dient het systeem
onmiddellijk te blokkeren en is het niet langer mogelijk transacties te verrichten;
c. de data van het elektronische journaal kan niet verwijderd of hergebruikt worden;
d. het fiscaal kasregistratiesysteem registreert wanneer het elektronisch journaal voor het laatst
is ge-update en alle veranderingen die betrekking hebben op het elektronische journaal.
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4.
Fiscaal geheugen
Een fiscaal kasregistratiesysteem moet over een fiscaal geheugen beschikken dat minimaal de
volgende gegevens vastlegt:
a. datum en tijd van begin en einde van de dagelijkse handelingen;
b. het kassa-identificatienummer van het fiscaal kasregistratiesysteem en het Crib-nummer van
de kasregistratieplichtige;
c. de omzetbelastingtarieven van producten en diensten;
d. het bedrag van alle verkopen inclusief omzetbelasting, het totale bedrag van de verkopen
inclusief omzetbelasting, het bedrag van alle belastbare verkopen, het bedrag van alle
verkopen vrijgesteld van omzetbelasting en het totale bedrag aan omzetbelasting;
e. de serienummers en de datums van resetten van het Z-rapport elke vierentwintig uur;
f. de aantallen keren en de datums van het resetten van het geheugen, informatie over de
initiatie van de reset en de wijze waarop gereset is;
g. alle pogingen van wijzigingen, sabotage, annuleringen, etc. van de data, dit om de controle te
vergemakkelijken.
Overige vereisten die betrekking hebben op het fiscaal geheugen:
h. het fiscaal geheugen kan een minimum van 3.650 dagelijkse Z-rapporten opslaan;
i. het systeem registreert heraansluitingen elke keer dat het fiscaal geheugen afgesloten is voor
service of door sabotage. Het heraansluitingrapport bevat het tijdstip en datum van de
afsluiting en heraansluiting;
j. wanneer het fiscaal geheugen nog capaciteit voor 30 Z-rapporten heeft, wordt de volgende
waarschuwing geprint op de eerstvolgende Z-rapporten: “FISCAAL GEHEUGEN BIJNA
VOL. XX Z-RAPPORTEN OVER” of “FISCAL MEMORY NEAR FULL. REMAINING
XX Z-REPORTS”. Indien het geheugen vol is stopt het fiscaal kasregistratiesysteem
automatisch met het registreren van transacties, maar alle andere functies betreffende de
informatie van het fiscaal geheugen dienen wel beschikbaar te zijn;
k. indien de diagnostische procedure vaststelt dat het fiscaal geheugen defect is, is het verder
registreren van omzet onmogelijk;
l. indien de diagnostische procedure vaststelt dat de printer defect is, is het verder registreren
van omzet onmogelijk;
m. indien de printer geen papier meer bevat, wordt het verder registreren van omzet onmogelijk.
5.
Printen
Een fiscaal kasregistratiesysteem moet over een mogelijkheid tot printen beschikken dat
minimaal aan de volgende eisen voldoet:
a. voor elke gemaakte transactie wordt een kassabon geprint;
b. op basis van standaard tijdseenheden (dag, maand, jaar) kunnen vanuit het geheugen
verkoopgegevens geprint worden;
c. mogelijkheid om samenvattende verkooprapporten te printen tussen twee willekeurige data
(van-tot) of door het selecteren van twee verschillende Z-rapporten;
d. mogelijkheid om een logo van de ondernemer op elke kassabon te printen in een niet
standaard lettertype;
e. opgeslagen gegevens kunnen door instructies (bijv. via een keyboard) geprint worden;
f. het unieke kassa-identificatienummer van het fiscaal kasregistratiesysteem wordt op elke
kassabon geprint, dit ter bevordering van het identificeren van ongeregistreerde
kasregistratiesystemen;
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g. het gebruik van het fiscaal logo, geprint in een niet standaard lettertype op elke kassabon, dit
ter vergemakkelijking van het herkennen van authentieke kassabonnen door consumenten;
h. indien een transactie met vreemde valuta wordt betaald, wordt de valuta van het ontvangen
bedrag op de kassabon geregistreerd. Indien een transactie met een debit- of creditcard wordt
betaald, wordt de handelsnaam van de debit- of creditcardmaatschappij op de kassabon
vermeld;
i. de op de kassabon geprinte gegevens zijn minimaal voor een periode van 5 jaar leesbaar;
j. elke begonnen en vervolgens onderbroken printactie wordt voortgezet na reparatie van de
printer;
k. elke begonnen en vervolgens door stroomuitval onderbroken, actie wordt voortgezet na
terugkomst van de stroom;
l. mogelijkheid tot herprinten van een kassabon of elk ander document in het geval van
ontkoppeling van de printer of papierstoring;
m. gemakkelijke verwisseling van het kassabonpapier/kassarol;
n. robuuste en scherpe papiersnijder;
o. mogelijkheid om te printen in de Nederlandse en Engelse taal.
6.
Beveiliging en betrouwbaarheid
Een fiscaal kasregistratiesysteem moet minimaal aan de volgende eisen aangaande beveiliging
en betrouwbaarheid voldoen:
a. de basisfuncties worden geregistreerd op een beschermd geheugen en kunnen niet worden
veranderd;
b. het systeem is beschermd tegen computervirus aanvallen;
c. het systeem biedt zekerheden voor data-integriteit en data-authenticiteit;
d. intrinsieke bescherming tegen ongeautoriseerde handelingen;
e. applicatie upgrades zijn mogelijk via een onafhankelijk proces zonder de
beveiligingsfuncties te verstoren;
f. automatische registratie van configuratiedata in het permanente geheugen;
g. automatisch management van export van elektronische journalen;
h. het systeem heeft een back-up batterij die tenminste 96 uur zonder externe
stroomaanlevering kan werken;
i. het systeem heeft zowel oplaadbare interne batterijen als voedingen die de schade van
stroomonderbrekingen beperken en die ervoor zorgen dat het systeem tijdens
stroomonderbrekingen operationeel kan blijven;
j. het systeem verplicht het uitprinten van een Z-rapport voorafgaand aan elke configuratie
verandering;
k. het systeem staat het aanpassen van geregistreerde data of het wijzigen/herroepen van
transacties niet toe;
l. het systeem stuurt een alarm en toont een bericht in het geval van ontkoppeling van het
electronisch journaal of het fiscaal geheugen;
7.
Programmeercapaciteiten
Een fiscaal kasregistratiesysteem moet minimaal aan de volgende eisen ten aanzien van de
programmeercapaciteiten voldoen:
a. het systeem staat slechts 20 wijzigingen met betrekking tot de geprogrammeerde belastingen
toe en slechts 10 wijzigingen met betrekking tot de geprogrammeerde header-informatie van
de kassabonnen. Deze veranderingen worden in het fiscaal geheugen geregistreerd en meer
dan deze wijzigingen zorgen ervoor dat het systeem geen kassabonnen meer kan printen;
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b. staat configuratie van kasregistratiesystemen ter plaatse toe via een aangesloten keypad en/of
door een standaard PC. De fabrikant levert de programmeersoftware ter goedkeuring, welke
geëvalueerd zal worden op functionaliteit en betrouwbaarheid door de controle-autoriteit;
c. staat het programmeren van tenminste 6 verschillende belastingcategorieën (“departments”)
toe met tenminste 2 belastingcodes voor elke categorie;
d. beschikt over de mogelijkheid om tenminste 20.000 artikelen op te slaan;
e. datum formaat voor alle geprinte documenten is DD-MM-YYYY:HHMMSS;
f. de geprogrammeerde en opgeslagen gegevens gaan niet verloren indien de interne batterij
verzwakt of geheel ontlaadt;
g. staat het direct printen van alle opgeslagen data toe, inclusief dat van het fiscaal geheugen en
het elektronisch journaal, door middel van een keypad of vanaf een standaard PC door een
verbinding via een USB, RS232 of Ethernet;
h. de datums in het systeem moeten onveranderbaar zijn. Dit verzekert integriteit van de
geregistreerde data en voorkomt "backdating".
8.
Kassabonnen
Een fiscaal kasregistratiesysteem moet kassabonnen kunnen printen die minimaal aan de
volgende vereisten voldoen:
a. de datum en het tijdstip waarop de kassabon is uitgereikt;
b. het aan de kasregistratieplichtige toegekende uniek kassabonnummer (Number di
Komprobante Fiskal; NKF-nummer);
c. het kassa-identificatienummer (Number di Sistema Fiskal; NSF-nummer);
d. een door de Minister vastgesteld fiscaal logo;
e. de naam of handelsnaam, het adres en het Crib-nummer van de administratieplichtige die de
levering of de dienst verricht;
f. het adres waar het fiscaal kasregistratiesysteem is geplaatst, indien dit adres afwijkt van het
adres bedoeld onder e;
g. een duidelijke omschrijving van de geleverde goederen of verrichte diensten;
h. de hoeveelheid van de geleverde goederen of verrichte diensten;
i. de eenheidsprijs, inclusief omzetbelasting;
j. het toegepaste omzetbelastingtarief of indien een vrijstelling van omzetbelasting van
toepassing is, enige vermelding daarvan;
k. het totaal door de afnemer te betalen bedrag, alsmede eventuele kortingen die niet in de
eenheidsprijs zijn begrepen;
l. het omzetbelastingbedrag dat ter zake van de leveringen of diensten verschuldigd is
geworden;
m. de wijze van betaling.
Deze vereisten gelden tevens voor inruilbonnen en teruggavebonnen.
9.
X- en Z-rapporten
Een fiscaal kasregistratiesysteem moet X- en Z-rapporten kunnen genereren die minimaal aan de
volgende eisen voldoen:
a. de naam of handelsnaam en het Crib-nummer van de kasregistratieplichtige;
b. datum en tijdstip waarop het rapport is geprint;
c. informatie waaruit blijkt dat het een X of Z rapport betreft;
d. kassa aanduiding
e. maand en jaar van de verkopen;
f. totaal verkoopbedrag (totaliseren van alle verkopen);
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totaal verkoopbedrag per belastingcategorie (“department”);
bedrag van de omzetbelasting;
aantal verkochte artikelen;
aantal verleende diensten;
aantal contante transacties;
aantal kassalade openingen;
aantal kopie kassabonnen en bedrag;
verkoopbedrag opgesplitst in wijze van betaling;
aantal artikelen retour en bedrag;
kortingen;
overige transacties of registraties die invloed hebben gehad op de dagomzet;
aantal onvolledige transacties;
totaal omzet;
totaal retouraanslagen;
totaal nettobedrag.

10.
Ondersteunende software
Een fiscaal kasregistratiesysteem moet geschikt zijn voor ondersteunende software die minimaal
aan de volgende eisen voldoet:
a. de fabrikant verschaft fiscale software die het mogelijk maakt voor de controle-autoriteit om
alle data van de Z-rapporten van alle kasregistratiesystemen via het elektronisch journaal te
ontvangen en te decrypten;
b. de bovengenoemde data moeten geëxporteerd kunnen worden naar standaard Excel- of CSVformaat.
11.
a.

Inspectieboek
de fabrikant verschaft een Inspectieboek voor elk verkocht fiscaal kasregistratiesysteem.

