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FORFAITAIRE GRONDSLAG VAN AANSLAG
voor de slagers - spekslagers voor het aanslagjaar 2021 (inkomsten 2020).
(Art. 342, § 1, 2de lid, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992).
---------------------------------------------------------------------------------------------------Voorafgaande opmerking.
Elke belastingplichtige die restaurant- of cateringdiensten verricht, moet
een bepaald verantwoordingsstuk uitreiken, hetzij btw-ontvangstbewijzen, hetzij kastickets
van een geregistreerd kassasysteem.
De kastickets van een geregistreerd kassasysteem moeten aan de belastingplichtige of niet-belastingplichtige klant worden uitgereikt door de exploitant van een
inrichting waar maaltijden worden verbruikt alsmede de traiteur die cateringdiensten verricht, voor alle handelingen die zij in de uitoefening van hun economische activiteit verrichten
en die verband houden met het verstrekken van maaltijden en dranken, al dan niet verschaft
bij de maaltijd, met inbegrip van alle verkopen van spijzen en dranken in voormelde inrichting, wanneer de jaaromzet, exclusief btw, met betrekking tot restaurant- en cateringdiensten, met uitsluiting van het verschaffen van dranken, meer bedraagt dan 25.000 euro
(zie artikel 21bis, § 1, eerste lid, van het koninklijk besluit nr. 1).
De belastingplichtigen die krachtens deze bepaling gehouden zijn een
kasticket van een geregistreerd kassasysteem uit te reiken of die vrijwillig dit systeem gebruiken, worden voor hun gehele activiteit uitgesloten van de forfaitaire regeling (Beslissing
E.T.131.030 van 10 november 2016).
De exploitant van een inrichting waar maaltijden worden verbruikt of de
traiteur die cateringdiensten verricht, moet aan zijn klant een btw-ontvangstbewijs uitreiken
voor het verschaffen van maaltijden en van dranken die bij die maaltijden worden verbruikt
wanneer de voorwaarden bedoeld in artikel 21bis, § 1, eerste lid, niet zijn vervuld (zie artikel
22, § 1, 2°, van het koninklijk besluit nr. 1).
I.

BEPALING VAN DE BASISKOSTPRIJS
Bedrag waarover bij de inkoop of bij de invoer de btw werd of moest worden voldaan.
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De kostprijs mag niet worden verminderd met de waarde van de goederen die bestemd zijn voor het eigen gebruik van de belastingplichtige en zijn gezin.

II.

BRUTOWINST PER KG VLEES (VERS OF GEKOELD)

A.

1. Rund, kalf, varken en schaap :
a) inkopen geslacht (niet uitgebeend vlees) (1)

:

3,05 euro

b) inkopen in gesneden stukken

:

3,60 euro

c) inkopen op voet

:

3,05 euro

a) inkopen geslacht

:

3,05 euro

b) inkopen in gesneden stukken

:

3,18 euro

c) inkopen op voet

:

3,05 euro

2. Paard :

B.

Meeropbrengst inzake vleesbereidingen (2) :
De meeropbrengst, exclusief btw, inzake vleesbereidingen wordt bekomen door vermenigvuldiging van het totaal aantal kg vers vlees (rund-kalf-varken-schaap) aangekocht op voet, geslacht en in losgesneden stukken, met een forfaitair bepaald percentage van 18 % (*) en een forfaitair bepaalde meerwinst van 1,95 euro.

(*)

Procentuele verhouding tussen het aantal kg vleesbereidingen en het aantal aangekochte kg vers vlees.

III.

WINST OP SLACHTAFVALLEN

(1)

Betreft : - rund en kalf
: karkas, halve karkas, voor- en achterkwartier;
- varken
: karkas, halve karkas, ribstuk, hesp, schouder, buik.
NB : * rund en kalf : karkas, halve karkas, voor- en achterkwartier;
* varken
: karkas, halve karkas, ribstuk, hesp, schouder, buik.
De stukken vermeld onder * mogen, volledig uitgebeend, beschouwd worden als "inkopen
geslacht" indien het totaal aantal kg voor uitbening en de kosten voor het uitbenen vermeld staan op dezelfde factuur (of eventueel een afzonderlijke factuur);
- al het overige wordt beschouwd als "inkopen in gesneden stukken".
Vleesbereidingen : omvat alle mogelijke bereidingen die de slager zelf maakt met vers vlees, met inbegrip van vlees dat in kleine stukken is gehakt, waaraan levensmiddelen, kruiderijen of additieven zijn
toegevoegd of dat een verwerking heeft ondergaan die niet volstaat om de inwendige spierweefselstructuur van het vlees te veranderen en daardoor de kenmerken van vers vlees te doen verdwijnen, met
uitzondering van worst en gehakt die beschouwd worden als vers vlees en forfaitair belast worden overeenkomstig de rubriek II A.
Voorbeelden van deze bereidingen zijn burgers, schnitzels, brochettes, enz.

(2)
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1. Winst op de slachtafvallen voortkomende van de geslachte of op voet ingekochte
dieren : begrepen in de winstmarges sub II.
2. Winst op de bijgekochte slachtafvallen :

IV.

-

van runderen en kalveren : 60 % op het bedrag van de basiskostprijs;

-

van varkens : 100 % op het bedrag van de basiskostprijs.

SUPPLEMENTAIRE WINST WEGENS HET ZELF VERVAARDIGEN VAN VLEESPRODUCTEN
Voor het bereiden van vleesproducten met inbegrip van hammen en spek
gefatsoeneerd door derden (b.v. koken, roken, zouten), dient voor het gedeelte van de
bereide vleesproducten dat in gewicht 15 % van het gewicht van het ingekochte varkensvlees (inkopen geslacht -afzonderlijk ingekochte carrés uitgesloten- inkopen op
voet en aankopen in losgesneden stukken) overtreft, een supplementaire winst te worden bijgevoegd, winst die individueel wordt bepaald met een maximum van 2,35 euro
per kg.
Als vleesproducten worden beschouwd : alle gezouten vleesproducten,
alle kookworstsoorten, alle leverbereidingen, pastei in korst en pastei van wild en gevogelte, alle bloedbereidingen, alle geleibereidingen, vleessla.
Worden daarentegen als vers vlees beschouwd : hamburgers, slavinken,
blinde vinken, gelderse schijven, paprikaschijven, crepinetten, saté-stokjes, aangemaakt gehakt, schnitzels, gebraden rosbief, varkensgebraad en bewerkte filet americain.

V.

WINSTMARGE OP DE BASISKOSTPRIJS VAN DE INKOPEN VAN ZONDER BEWERKING DOORVERKOCHTE WAREN
Koopwarengroep 11A : (btw : 6 %)
- De door de slager bij fabrikanten of van andere slagers-bereiders aangekochte bereidingen zoals worsten, gekookte of gerookte hesp, vlees- en leverpastei, vlees-, vis-, kipsalade enz.
of andere charcuteriewaren die worden wederverkocht in de
staat waarin ze worden aangekocht.
Koopwarengroep 11B : (btw : 6 %)
1. Wild (seizoenwild).
2. Gevogelte, konijnen en verse paddestoelen.
Koopwarengroep 11C : (btw : 6 %)
1. - Conserven (in dozen, flessen, bokalen, tuben of plastieken
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verpakkingen) van vlees, groenten en fruit, confituur, ajuintjes, augurken, mostaard, pickles, kappers, zuurkool;
- diepvriesproducten (andere dan deze bedoeld in C3);
- specerijen, aromaten, kruiderijen, sausen en dergelijke;
- vleesextracten, soepen, bouillons;
- plantaardige of dierlijke vetten met uitzondering van margarine;
- andere koopwaren verkocht in de slagerij met inbegrip van
de koopwaren die behoren tot een soort die tegelijkertijd in
de slagerij wordt verkocht en ook gebruikt wordt bij de bereidingen.
2. Quiches, pizza's, toasts, lasagne, pastaschotels, moussaka,
vis- en kipbereidingen, enz.
3. Alle aardappelbereidingen (zowel vers als diepgevroren) zoals
frieten, kroketten, hertoginneaardappelen, aardappelgratin,
enz.
Koopwarengroep 11D : (btw : 6 %)

32 %
53 %

65 %

1. Kaas en kaasroulades.
2. Andere dranken dan die bedoeld in koopwarengroep 11F.
Koopwarengroep 11 E : (btw : 12 %)

47 %
37 %

Margarine.
Koopwarengroep 11F : (btw : 6 %)

26 %

- Voedsel voor honden, katten en andere troeteldieren (kant en
klaar ingekocht);
- houtskool;
- bieren met een effectief alcoholvolumegehalte van meer dan
0,5 % vol. en andere dranken met een effectief alcoholvolumegehalte van meer dan 1,2 % vol.;
- andere koopwaren aan 21 % btw.
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VI. WINST OP DE VERKOOP VAN :
a) door de exploitant bereide speciale gerechten die
meestal tot de activiteit van koks behoren : zelf bereide
soep, gebraden kippen, gesmoord kalfsvlees, bereide
schotels van wild of van gevogelte, voorgerechten, kroketten, mayonaises en diverse bereide sausen, vissla,
kipsla, spaghetti, lasagna, pizza, tong in maderasaus,
koninginnenhapjes, zalmschotels, hersens met remouladesaus, quiche lorraine, uienquiche, stoofkarbonaden,
frikadellen in tomatensaus, macaroni met hesp en kaas,
goulash, gegarneerde zuurkool, enz.;

individueel
te bepalen

b) belegde broodjes, sandwiches, enz.;
c) bevroren vlees, als dusdanig ingekocht.
d) plastic zakjes

VII. GEMIDDELDE GEWICHTEN EN RENDEMENTEN VOOR DE INKOPEN OP VOET
Voor de op voet ingekochte dieren die in een slachthuis worden geslacht
en die moeten worden gewogen, moet het werkelijke slachtgewicht in aanmerking worden genomen. In de regel moet het gewicht dat op de opgave van het slachthuis is
vermeld, worden verminderd met 3 % wegens vochtverlies. Wanneer die vermindering
niet mag worden toegepast is dit uitdrukkelijk op de opgave vermeld.
In de andere gevallen zijn, bij gebrek aan gegevens verstrekt hetzij door
de belastingplichtige, hetzij door de administratie de volgende forfaitaire gewichten en
rendementen van toepassing.
Runderen
Kalveren
Varkens
Schapen
Paarden
Veulens

kg
625
200
98
50
575
270

:
:
:
:
:
:

%
64
65
80
45
60
62

VIII. BEROEPSKOSTEN
1. De aftrekbare beroepskosten zijn die bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
2. De uitgaven voor paraffine-, perkament- of duplexpapier zijn slechts ten belope van
50 % van hun inkoopprijs (zonder btw) aftrekbaar.
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3. Het af te trekken bedrag van de kosten voor het fatsoeneren door derden van hammen en spek (b.v. koken, roken, zouten) mag niet hoger liggen dan de supplementaire winst die overeenkomstig titel IV hiervoren, voor die producten in aanmerking
is genomen.
Opmerkingen :
1.

De beroepskosten met betrekking tot :
-

medische verzorging voor eerste hulpbehoeften;

-

onderhoud van de beroepslokalen (aankoop van schoonmaakbenodigdheden,
enz.) en het onderhoud van de specifieke beroepskledij;

-

restaurant, receptie en relatiegeschenken;

mogen globaal forfaitair worden vastgesteld op 0,70 % van het totale verkoopcijfer
met een maximum van 1.214,68 euro (3).
De toepassing van onderhavige bijzondere forfaitaire regeling mag niet
samengaan met de aftrek van door bewijsstukken gestaafde beroepskosten die in
het forfait begrepen zijn. De toepassing is niet verplicht en de slager-spekslager is
ertoe gerechtigd de hier bedoelde beroepskosten, post per post, te bewijzen.
2.

De aan de klanten verleende restorno's en kortingen mogen als beroepskost worden afgetrokken mits zij behoorlijk bewezen zijn.
De belastingplichtige die zelf kortingszegels uitgeeft mag het bedrag van
de aan zijn klanten terugbetaalde kortingboekjes slechts aftrekken voor zover op
die boekjes de datum van terugbetaling, de naam en het adres van de klant, alsmede zijn handtekening voorkomen.
Wat de kortingen op factuur betreft (b.v. leveringen aan restaurants,
kloostergemeenschappen, kosthuizen, scholen, enz.), wordt de aftrek slechts toegestaan wanneer de kortingen duidelijk op de facturen zijn vermeld en berekend
zijn op de detailverkoopprijzen (btw inbegrepen).
Het als beroepskost aftrekbare bedrag van de kortingzegels die de belastingplichtige aan de kopers uitreikt of van de verminderingen die hij hen toestaat, wordt bekomen door het uitvoeren van de volgende bewerking :
totale vermindering x 100,
100 + t
t zijnde het tarief van de btw dat van toepassing is op de verkopen die tot het

(3)

De berekening van het forfait houdt er rekening mede dat het beroepsmatige deel van de restauranten receptiekosten en van de kosten voor relatiegeschenken slechts beperkt aftrekbaar is.

Handleiding "Forfaits"

2021 - 6

6416
SLAGER-SPEKSLAGER
toekennen van de kortingzegels of de verminderingen aanleiding hebben gegeven.
De kortingzegels of premiebons die gratis door de leverancier aan de
belastingplichtige worden verstrekt voor het uitreiken aan de klanten mogen niet
als beroepskost worden afgetrokken.

IX.

TOEPASSINGSREGELEN
A. Algemene bepalingen
1.

De forfaitaire grondslagen van aanslag zijn slechts van toepassing bij gebrek aan bewijskrachtige gegevens geleverd, hetzij door de belastingplichtige,
hetzij door de administratie.
Indien de belastingplichtige in zijn aangifte de forfaitaire aanslag verkiest,
drukt hij, door het feit zelf, zijn wil uit in te stemmen met de gezamenlijke toepassingsregelen van de in overleg met de betrokken beroepsgroeperingen
vastgestelde forfaitaire grondslagen.
Indien de belastingplichtige daarentegen oordeelt er niet mee te kunnen
instemmen, moet hij, onder controle van de administratie, het bedrag vaststellen en aangeven van de door hem werkelijk behaalde winsten.

2.

De taxatieambtenaar mag zijnerzijds de toepassing van het forfait weigeren :
a)

indien hij in staat is te bewijzen dat de werkelijke winst aanzienlijk hoger
is dan de forfaitair bepaalde winst;

b)

indien hij vaststelt, hetzij dat de belastingplichtige de bescheiden die inzake btw voor verrichtingen met betrekking tot zijn beroepswerkzaamheden zijn voorgeschreven niet geëist of uitgereikt heeft, hetzij dat de betrokkene zijn verplichtingen inzake het houden van boeken en bescheiden niet is nagekomen.

B. Bijzondere bepalingen
1.

Geen aftrek wordt toegestaan voor het verbruik van producten van de
handel door de exploitant en zijn gezin.

2.

De forfaitaire regeling is niet van toepassing op de gespecialiseerde
spekslagers, d.w.z. op diegenen die hoofdzakelijk of uitsluitend bereide vleeswaren verkopen.
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