Modernisering van de KOR
Wat gaat er veranderen?
(2 mei 2019)

In het Belastingplan 2019 is opgenomen dat de KOR (Kleine Ondernemers Regeling) in de BTW
gemoderniseerd zal worden per 1 januari 2020. Maar wat betekent dat nu eigenlijk en wat zijn de
nieuwe voorwaarden.

De huidige KOR
Op grond van de huidige KOR krijgt een ondernemer die voldoet aan de voorwaarden van de KOR
een vermindering of vrijstelling op de af te dragen BTW.
De huidige voorwaarden zijn:
- De ondernemer is een natuurlijk persoon
- die gevestigd is in Nederland
- en de verschuldigde BTW is na aftrek minder dan € 1.883,00 op jaarbasis
- en de ondernemer voldoet aan de administratieve verplichtingen.

De nieuwe KOR
Bij de nieuwe KOR wordt niet gekeken naar het totaal verschuldigde btw, maar gaan we kijken naar
de omzet.
Als een ondernemer verwacht niet meer dan € 20.000,00 aan omzet te factureren in een jaar, mag hij
een vrijstelling aanvragen voor de btw. De nieuwe regeling gaat ook gelden voor rechtspersonen
zoals BV’s of stichtingen.
Kiezen voor de vrijstelling zal betekenen:
- Geen btw-aangifte doen
- Geen btw in rekening brengen en vermelden op factuur
- Betaalde btw mag niet worden teruggevorderd
De vrijstelling zal in november van dit jaar (2019) moeten worden aangevraagd. De vrijstelling geldt
voor 3 boekjaren. Op het moment dat de ondernemer in een jaar boven de € 20.000,00 aan omzet
factureert, komt de vrijstelling te vervallen en zal hij weer btw aangiften moeten doen.
Een vrijstelling betekent dus ook dat als er in een jaar meer btw terug te vorderen zou zijn dan dat er
btw verschuldigd zou zijn, bijvoorbeeld door een grote investering, deze teruggave niet uitbetaald zal
worden. Er is immers een vrijstelling voor de btw.
Wij helpen u graag met het kritisch beoordelen van uw situatie en of deze vrijstelling voor u een
voordeel kan zijn!
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