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Nieuwe kleineondernemersregeling omzetbelasting per 1 januari 2020
Per 1 januari 2020 wordt de huidige kleineondernemersregeling (hierna: KOR) in de Wet Omzetbelasting
vervangen door een nieuwe regeling.
De huidige KOR houdt in dat wanneer in een jaar minder dan € 1.883 btw verschuldigd is, een deel
hiervan of soms zelf het hele bedrag wordt kwijtgescholden. In de nieuwe KOR is geen sprake meer van
een belastingvermindering, maar van een volledige belastingvrijstelling. Wanneer de omzet exclusief btw
in een jaar niet hoger is dan € 20.000 kan vrijwillig gekozen worden voor de nieuwe KOR.
Hierna volgt in het kort een opsomming van de verschillen tussen de huidige en de nieuwe KOR.
Huidige KOR
•
•
•
•
•
•
•
•

Gaat om een belastingvermindering.
Geldt alleen voor eenmanszaken en samenwerkingsverbanden van natuurlijke personen zoals
maatschappen en vennootschappen onder ﬁrma. Rechtspersonen zoals besloten vennootschappen,
stichtingen en verenigingen zijn uitgesloten.
Vermindering wordt berekend o.b.v. het jaarsaldo van ontvangen en betaalde btw. Volledige kwijt
schelding bij een saldo van € 1.345 of minder. Gedeeltelijke kwijtschelding bij een saldo van
€ 1.346 tot € 1.883.
Heeft niets te maken met het zijn van kleine ondernemer, want de omzet is niet bepalend.

Nieuwe KOR
•
•
•
•
•
•

Gaat om een belastingvrijstelling.
Geldt voor alle ondernemers ongeacht de rechtsvorm.
Is vrijwillig. De ondernemer moet zich aanmelden om de KOR toe te passen. Niet aanmelden betekent
niet meedoen. Ook een latere afmelding moet door de ondernemer zelf worden gedaan.
Omzetgrens is € 20.000. Daarboven wordt je niet aangemerkt als kleine ondernemer. Het gaat hierbij
om de jaaromzet.

Aanmelden voor de nieuwe KOR
Wil de ondernemer per 1 januari 2020 meedoen met de nieuwe KOR, dan moet hij zich aanmelden
uiterlijk 20 november 2019. Dit is een harde termijn. Te laat melden leidt tot een latere ingangsdatum
van de vrijstelling. Voor een aanmelding na 1 januari 2020 geldt dat deze moet worden gedaan uiterlijk 4
weken voorafgaand aan het tijdvak waarin de vrijstelling moet ingaan. Terugwerkende kracht is dus niet
mogelijk. Het aanmeldformulier kan op de website van de Belastingdienst worden gedownload.
Ondernemers die voor 2019 een ontheﬃng van administratieve verplichtingen hebben, hoeven niets te
doen. Deze worden automatisch aangemeld voor de nieuwe KOR. Hierover ontvangen zij een aparte
brief.
Aanmelden betekent voor onbepaalde tijd meedoen, maar minimaal 3 jaren te rekenen vanaf het tijdvak
waarin de vrijstelling ingaat.

Gevolgen nieuwe KOR
•
•
•
•
•
•
•
•

Er hoeven geen btw-aangiften meer te worden ingediend.
Er mag geen btw meer aan de klanten worden gerekend en op de verkoopfacturen worden vermeld.
De betaalde btw is niet meer aftrekbaar.
Overschrijding van de omzetdrempel van € 20.000 leidt tot het per direct vervallen van de vrijstelling.
Dit betekent dat de levering of prestatie die de overschrijding veroorzaakt niet meer vrijgesteld is,
alsmede alle leveringen en diensten daarna. Vanaf dat moment gelden de normale btw-regels en zullen
btw-aangiften moeten worden ingediend. Op de ondernemer rust de plicht de Belastingdienst hierover
te informeren en deze te verzoeken hem uit te nodigen tot het doen van aangifte.

Wat mogen klanten van ons verwachten?
Wij zullen op korte termijn contact opnemen met klanten die structureel gebruik maken van de huidige
KOR. Samen met de klant gaan we dan bekijken of gebruik gemaakt kan worden van de nieuwe KOR. Ook
wordt dan beoordeeld of meedoen met de nieuwe KOR wel voordelig is.
Ook nemen wij contact op met de klanten die nu niet gebruik maken van de huidige KOR, maar wel in
aanmerking komen voor de nieuwe KOR.
Nieuwe KOR voordelig of niet?
Of de nieuwe KOR voordelig uitpakt, is per situatie verschillend.
Wordt jaarlijks btw betaald? Dan is deelname aan de nieuwe KOR misschien interessant. Wordt jaarlijks
btw terugontvangen? Of zijn er plannen de komende tijd veel investeringen te doen? Dan kan dat een
overweging zijn om (nog) niet aan de nieuwe KOR deel te nemen.

