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Cashbetalingen
Weet u als handelaar eigenlijk ondertussen nog welke facturen u cash mag ontvangen?
Iedereen weet wel dat bankbiljetten en muntstukken een wettelijk betaalmiddel zijn, maar er
is recent weer heel wat te doen over de grens op dat betaalmiddel. In principe mag een
handelaar een betaling in contante middelen niet weigeren. Op die regel bestaan echter wel
enkele uitzonderingen. Zo moet een onderscheid gemaakt worden of het gaat om een
verkoop van roerende of onroerende goederen: op de verkoop van onroerende goederen is
namelijk een andere regel van toepassing.
Vóór 1 januari 2014 was het verboden om een contante betaling te ontvangen van zodra de
totale prijs meer dan 5.000,00 EUR bedraagt. Deze regeling was van toepassing bij de verkoop
van roerende en roerende goederen. De uitbreiding van de witwaswetgeving op 1 januari
2014 veroorzaakt daardoor een verschil want op de verkoop van onroerende goederen is het
verboden om contante betalingen te ontvangen. Alle vastgoedtransacties moeten vanaf dat
moment via een overschrijving of een cheque plaatsvinden. En op de verkoop van roerende
goederen mag een handelaar sinds dezelfde uitbreiding op 1 januari 2014 een contante
betaling ontvangen wanneer de totale prijs maximum slechts 3.000,00 EUR bedraagt. Wanneer
de prijs hoger is en een voorschot gevraagd wordt, mag dit voorschot wel contant betaald
worden als het maximum 10% bedraagt van de totale prijs en het voorschot nog steeds niet
hoger is dan 3.000,00 EUR. Het opmaken van verschillende facturen heeft geen nut aangezien
de drempel van toepassing is op alle facturen die verband houden met eenzelfde verkoop.
Met andere woorden: de verkoopfactuur van een salon splitsen in 4 verkoopfacturen (zetel 1,
zetel 2, zetel 3 en tafel) heeft geen zin. Ook cash stortingen op de bankrekening worden
geviseerd, omdat dit een makkelijk ontwijkingsmanoeuvre zou zijn, maar de klant zelf laten
storten via de post is wel een mogelijkheid. Aan deze methode zijn er echter ook nog enkele
praktische voorwaarden verbonden. Zo kan iedere persoon de opdracht voor een poststorting
geven (het is daarvoor niet verplicht om een individuele rekening bij de post te hebben). Bij
het storten op de bankrekening van een derde moet er gebruik gemaakt worden van een
poststortingsbiljet of een stortingsformulier. De stortingen kunnen in alle postkantoren verwerkt
worden zonder limiet op het bedrag. Ook in de postpunten kan de storting gebeuren, maar
daar is de limiet 300,00 EUR en moet er een gestructureerde mededeling worden opgegeven.
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Hierbij krijgt u een bewijs van betaling. Stortingen naar rekeningen in het buitenland zijn niet
mogelijk.
Eind 2014 waren er heel wat geruchten over een nieuwe verhoging van de wettelijke limiet
van 3.000,00 EUR naar 7.500,00 EUR om tegemoet te komen aan de grens die de ons
omringende EU-landen hanteren. Het maximale plafond volgens de vierde Europese antiwitwasrichtlijn bedraagt 7.500,00 EUR. België is het enige land met een grens die hieronder ligt.
Men vreest dat hierdoor Belgische consumenten worden gestimuleerd om hun aankopen in
het buitenland te doen. Europa wil haar maximale grens nu optrekken naar 10.000,00 EUR, wat
dan weer een brug te ver is voor de huidige regering. Bijgevolg is de staatssecretaris voor
Fiscale Fraudebestrijding teruggekomen op haar beslissing en blijft de huidige drempel van
3.000,00 EUR ongewijzigd.
Wij wijzen onze klanten erop dat de economische inspectie de controles op deze regelgeving
opvoert.
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