Info : onze modellen

SR.Net WeKaLa zijn aanpasbaar naar “centjes afronding”

Onze vraag aan:
NL/Christian Saldi
Contact Center
FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
Ondernemingsnummer: 0314.595.348

Hierna vindt U zeven faq's terug als antwoord op Uw vraag i.v.m. de afronding van de
eurocenten.
1. Vanaf wanneer mag/moet ik afronden?
U mag vanaf 1 oktober 2014 afronden op het totaal van het kasticket én als de klant
betaalt in contanten. Vanaf december 2019 is het afronden van eurocenten verplicht!
2. Moet ik afronden?
Vanaf 1 oktober 2014 mag u, vanaf 1 december 2019 moet u het totale te betalen bedrag op het
kasticket van uw klanten afronden naar het dichtste veelvoud van 0 of 5 eurocent. Zo kunnen we
geleidelijk aan het gebruik van de muntstukken van 1 en 2 eurocent verminderen.
U bent echter niet verplicht om de bedragen af te ronden, maar als u voor deze mogelijkheid kiest, moet
u uw klanten ervan op de hoogte brengen met een pictogram en het afronden toepassen voor alle
klanten.
U mag afronden op de volgende voorwaarden:

•
•
•
•

de betaling gebeurt volledig of gedeeltelijk in speciën (met muntstukken of met maaltijdcheques,
ecocheques en geschenkcheques);
u rondt enkel het totaalbedrag van ket kasticket af (en niet de prijs van elk product);
u vermeldt op de kassabon van uw klant het niet-afgeronde totaalbedrag én het afgeronde
totaalbedrag;
u hangt het hieronder opgenomen pictogram duidelijk zichtbaar op.

Belangrijk: u mag het totaalbedrag van de aankopen niet afronden als uw klant het hele bedrag met
een bankkaart betaalt. In geval van gemengde betaling kaart/chartaal mag de handelaar de afronding
enkel toepassen op het gedeelte dut u in speciën betaalt.
Opgelet! Bent u apotheker?
Het afronden geldt niet voor geneesmiddelen.
Als uw klant geneesmiddelen of magistrale bereidingen koopt, mag u het totaalbedrag van zijn aankopen
in geen enkel geval afronden, ook niet als hij maar één geneesmiddel koopt met andere aankopen
(bijvoorbeeld schoonheidsproducten).
Als uw klant echter geen enkel geneesmiddel koopt mag u wel afronden.

3. Mag ik afronden wanneer de klant betaalt met een bank- of kredietkaart?
Neen. U mag niet afronden bij betaling met een bankkaart, een kredietkaart of via een
andere elektronische betaalwijze. U mag alleen voor betalingen in contanten afronden.
Maaltijdcheques, ecocheques en geschenkcheques worden als contanten beschouwd.
Bij betaling met een bank- of kredietkaart mag u het totaalbedrag ook niet afronden,
zelfs als de betaling gedeeltelijk met de bankkaart en gedeeltelijk in cash gebeurt. Het
totale bedrag kan dan tot op de cent worden betaald met behulp van de bankkaart
zonder dat de muntstukken van 1 en 2 eurocent worden gebruikt.

4. Hoe gebeurt de afronding naar 0 of 5 eurocent?
Het te betalen totaalbedrag dat eindigt op 0,01 euro of 0,02 euro wordt afgerond naar
het lagere 0,00 euro. Voorbeeld: 12,92 euro wordt 12,90 euro.
Het te betalen totaalbedrag dat eindigt op 0,03 euro of 0,04 euro wordt afgerond naar
het hogere 0,05 euro. Voorbeeld: 12,93 euro wordt 12,95 euro.
Het te betalen totaalbedrag dat eindigt op 0,06 euro of 0,07 euro wordt afgerond naar
het lagere 0,05 euro. Voorbeeld: 12,97 euro wordt 12,95 euro.
Het te betalen totaalbedrag dat eindigt op 0,08 euro of 0,09 euro wordt afgerond naar
het hogere 0,00 euro. Voorbeeld: 12,98 euro wordt 13,00 euro.
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5. Moet ik mijn klanten verwittigen als ik de afronding niet toepas?
Neen, u moet de klant niet melden dat u niet afrondt.
Neen, een klant kan niet eisen dat u afrondt. U beslist zelf of u al dan niet afrondt. Als u
evenwel kiest om af te ronden, dan moet u dat consequent toepassen voor al uw klanten.
6. Kan een klant eisen dat ik het kasticket afrondt?
Neen, een klant kan niet eisen dat u afrondt. U beslist zelf of u al dan niet afrondt. Als u
evenwel kiest om af te ronden, dan moet u dat consequent toepassen voor al uw klanten.
7. Moet ik het toepassen van de afronding meedelen aan mijn beroepsfederatie
of aan een administratie?
Neen, u moet dit aan niemand meedelen. Om de afronding toe te passen moet u enkel
het pictogram, in kleur, zichtbaar aanbrengen. (zie onderaan)

Deze afbeelding kunt u downloaden via de volgende link:
http://www.sr-electronics.com/afrondingen.jpg

