De kleine ondernemersregeling vanaf 1 januari 2020
Zoals u vernomen heeft via de media, verandert de kleine ondernemersregeling (hierna: KOR) met
ingang van 1 januari 2020. Omdat de regeling eenvoudig overkomt -maar niet in alle gevallen is –
hebben wij een overzicht gemaakt van onderwerpen die van belang voor u kunnen zijn.
Wij behandelen deze onderwerpen aan de hand van een aantal vragen. We hopen hierin zo volledig
mogelijk te zijn. Wellicht overbodig om te vermelden maar niettemin van belang. Onderstaande
gegevens moeten worden gezien als algemene informatieverstrekking. Wij zijn niet aansprakelijk
voor schade die (op welke wijze dan ook) ontstaat door of naar aanleiding van het gebruik of
onvolledigheid van de informatie. Mocht u naar aanleiding van deze notitie vragen hebben, gelieve
dan contact met ons op te nemen. Wij staan u graag te woord.

1. Voor welke ondernemers geldt de KOR?:
a. Voor eenmanszaken en samenwerkingsverbanden;
b. Voor rechtspersonen (BV, NV, Stichting etc.);

2. Voorwaarden voor deelname aan de KOR:
a. De onderneming is in Nederland gevestigd;
b. De onderneming heeft een BTW identificatienummer;
c. De omzet van de onderneming is minder dan € 20.000;

3. Gevolgen van deelname aan de KOR:
a. Geen BTW-aangifteplicht meer;
b. Geen BTW meer berekenen en op de facturen vermelden;
c. Geen aftrek van betaalde BTW

4. Welke omzet telt mee?
Bij het bepalen van uw omzet telt alleen de Nederlandse omzet mee. Het gaat wel om alle
Nederlandse omzet; zowel de belaste als onbelaste en verlegde omzet.

5. Welke omzet telt mee voor de margeregeling?
Dit is de verkoopopbrengst, niet de winstmarge die behaald wordt.
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6. Verhuur van onroerend goed. KOR van toepassing?
De KOR geldt hiervoor niet

7. Privégebruik
Hebt u btw teruggevraagd over goederen en diensten die u privé gebruikt? Dan telt dit
privégebruik per saldo ná herziening mee voor uw omzet.

8. Wat gebeurt er als de onderneming in de loop van het jaar boven de € 20.000 omzet
uitkomt?
Vanaf dat moment ontstaat er weer aangifteplicht. U moet dan weer BTW gaan afdragen,
maar u mag dan ook weer BTW aftrekken van de kosten die u maakt.

9. Herziening van (ou)de teruggevraagde BTW
Is in de afgelopen 5 jaren BTW op investeringen als voorheffing afgetrokken? Dan is
misschien de herzieningsregeling van toepassing. U moet BTW terugbetalen wanneer de
teruggevraagde BTW gedeeld door 5 jaren meer is dan 500 euro. Voor investeringen in
onroerend goed reken je met 10 jaren. Deze problematiek komt het meeste voor bij
zonnepaneelhouders.

10. Heb ik nog wel een boekhouding nodig nu ik ben vrijgesteld van aangifte BTW?
Voor de BTW bestaat niet langer meer de verplichting om facturen te sturen aan uw klanten.
U moet de inkoopfacturen wel bewaren. Deze vrijstelling geldt alleen voor de wet
omzetbelasting! Voor de inkomstenbelasting/vennootschapsbelasting blijft de
administratieve verplichting bestaan.

11. Hoe lang doe ik mee met de KOR?
In principe geldt de KOR voor 3 jaar, tenzij de omzet boven de € 20.000 uitkomt of er sprake
is van een bijzondere situatie. Een incidentele investering is geen bijzondere situatie.

12. Overwegingen om (wel of niet) mee te doen met de KOR
a. Krijg ik jaarlijks BTW terug of moet ik BTW betalen?
b. Kunnen mijn klanten de BTW op mijn facturen aftrekken?
c. Lever ik goederen/diensten (aan het buitenland) die zijn verlegd?
d. Wegen de administratieve verplichtingen en kosten op tegen de BTW?
e. Hebt u grote investeringen gepland in de komende periode?
f. Hebt u nog te maken met een herzieningsperiode?
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13. Aanmelden voor de KOR:
Indien u zich aanmeldt voor 20 november 2019, valt u onder de KOR vanaf 1 januari 2020.
Verzoeken na deze datum ontvangen de KOR vrijstelling het eerste tijdvak na 1 januari 2020
(bijvoorbeeld 1 april 2020).

14. Moet ik mij aanmelden als ik nu ook al onder de KOR val?
Nee. U valt automatisch onder de nieuwe regeling. Wij adviseren u om na te (laten) gaan of
het voortzetten van de nieuwe KOR voor u voordelig is.
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