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De wijziging van de kleineondernemersregeling (KOR) 
Per 1 januari 2020 wordt de KOR gewijzigd. Deze wijziging levert de nodige vragen op.  
In dit memo beantwoorden wij de 11 meest gestelde vragen.  
 
1. Welke wijziging ondergaat de kleineondernemersregeling per 1 januari 2020?  
De huidige kleineondernemersregeling (hierna: KOR) kenmerkt zich door een systeem waarbij 
natuurlijke personen en personenvennootschappen die kwalificeren als btw-ondernemer, onder 
voorwaarden in aanmerking komen voor een belastingvermindering, dan wel een volledige 
ontheffing van administratieve verplichtingen. Voor de toepassing van de KOR wordt gekeken 
naar het bedrag dat een btw-ondernemer op jaarbasis aan btw verschuldigd is (dat is het saldo 
van: te betalen btw -/- voorbelasting). De huidige KOR is in feite een degressieve belasting-
korting.  
 
Nieuwe gemoderniseerde KOR  
Met ingang van 1 januari 2020 wordt de KOR gewijzigd naar een omzet gerelateerde btw-
vrijstelling, in plaats van een korting, zoals onder de huidige regeling het geval is. Daarbij kunnen 
met ingang van 1 januari 2020 ook rechtspersonen zoals verenigingen, stichtingen en BV’s 
gebruik maken van deze vrijstelling.  
 
Een btw-ondernemer kan, als hij of zij voldoet aan de voorwaarden voor de gemoderniseerde 
KOR, ervoor kiezen om daar al dan niet voor te opteren. Hierna worden onder punt 8 de voor- en 
nadelen van opteren benoemd. Als een btw-ondernemer wil opteren, dan is het van belang om 
vóór 20 november 2019 actie te ondernemen (zie punt 9).  
 
2. Voor wie heeft deze wijziging gevolgen?  
Met deze wijziging wordt beoogd de KOR beter aan te laten sluiten bij de oorspronkelijke 
doelgroep: startende ondernemers en ondernemers met een beperkte omzet. Om die reden is ook 
het toepassingsbereik uitgebreid naar rechtspersonen.  
 
Zo kunnen verenigingen en stichtingen die veelal tot de doelgroep behoren, vanaf 2020 in 
beginsel gebruik maken van de KOR.  
 
Een gevolg van deze wijziging is dat een deel van de btw-ondernemers die momenteel gebruik 
maakt van de belastingvermindering, dit vanaf 2020 niet langer kunnen doen. Zij zullen mits ze 
aan de voorwaarden voldoen moeten kiezen tussen de toepassing van de btw-vrijstelling of de 
toepassing van normale btw-regels. 
 
3. Welke voorwaarden gelden voor toepassing van de KOR in 2020?  
Vanaf 1 januari 2020 gelden de volgende voorwaarden voor de toepassing van de KOR: 

• de omzet mag niet hoger zijn dan € 20.000 per kalenderjaar; en  
• de btw-ondernemer moet in Nederland gevestigd zijn.  

 
Voor de bepaling van de omzet dient de volledig in Nederland belaste omzet (exclusief btw) in 
aanmerking te worden genomen. Btw-vrijgestelde omzet dient, afgezien van een enkele 
uitzondering, niet te worden meegenomen. 
 
4. Welke btw-vrijgestelde omzet dient wel meegenomen te worden bij de gemoderniseerde KOR?  
Bij de toepassing van de gemoderniseerde KOR moeten enkele specifiek genoemde btw-
vrijgestelde prestaties worden meegeteld. Dit zijn onder andere de levering en verhuur van 
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onroerende goederen en financiële diensten op het gebied van het betaalverkeer, de handel in 
effecten, kredietverlening en verzekeringen.  
 
5. Klopt het dat bij de toepassing van de gemoderniseerde KOR het recht op aftrek van 
voorbelasting komt te vervallen?  
Ja, dat klopt. Vanwege de toepassing van een btw-vrijstelling (wat de gemoderniseerde KOR 
feitelijk inhoudt) vervalt het recht op aftrek van voorbelasting.  
 
6. Wat zijn de gevolgen in de praktijk van het toepassen van de gemoderniseerde KOR in 2020?  
Met ingang van 1 januari 2020 houdt opteren voor de KOR in dat gebruik wordt gemaakt van een 
btw-vrijstelling. Dit heeft de volgende gevolgen:  
 

• de verplichting voor het doen van btw-aangifte vervalt;  
• er wordt niet langer btw in rekening gebracht over verrichte prestaties;  
• het recht op aftrek van voorbelasting vervalt;  
• de omzet moet blijvend worden bijhouden in de administratie; en  
• de KOR dient voor ten minste 3 jaar te worden toegepast, tenzij tussentijds de 

omzetgrens wordt overschreden.  
 
7. De gemoderniseerde KOR is in feite een btw-vrijstelling; hoe zit het met de btw-
herzieningsregels als in eerdere jaren wel btw in aftrek is gebracht?  
In de btw-wetgeving wordt de aftrek van voorbelasting - op het moment dat de investering 
plaatsvindt – nog niet definitief. Zo geldt bij investeringen in roerende zaken dat een 
herzieningstermijn loopt van vier jaar na afloop van het jaar van eerste ingebruikname. Bij 
investeringen in onroerende zaken is deze herzieningstermijn zelfs negen jaar na afloop van het 
jaar van eerste ingebruikname. Het is dus goed mogelijk dat bij een btw-ondernemer momenteel 
nog een herzieningstermijn loopt, waardoor toepassing van de KOR in 2020 kan leiden tot een 
terugbetaling van eerder in aftrek gebrachte btw (!). 
 

 
 
8. Is het altijd voordelig of verstandig om de (gemoderniseerde) KOR toe te passen als een btw-
ondernemer aan de voorwaarden voldoet?  
Voordelen  
Het toepassen van de KOR kan voordelig zijn. Zo hoeven er namelijk onder andere geen btw-
aangiften meer te worden ingediend. Bovendien wordt de winstmarge op de omzet vergroot, door 
het niet langer in rekening hoeven te brengen van btw.  
 
Nadelen  
Een nadelig gevolg van de toepassing van deze vrijstelling is dat het recht op aftrek van 
voorbelasting vervalt. Er zal dus per btw-ondernemer moeten worden gekeken of de toepassing 
van de KOR in zijn of haar situatie voordelig is.  
 

Om te voorkomen dat kleine ondernemers gedwongen worden de in het jaar van aanschaf 
genoten teruggaaf van btw te herzien, is in het Wetsvoorstel Kleineondernemersregeling echter 
een grensbedrag van € 500 opgenomen. Zolang het bedrag dat moet worden herzien lager is 
dan € 500, mag deze herziening achterwege blijven.  
 
Voor herzieningsbedragen boven de € 500 zal een btw-ondernemer dus wel moeten herzien. In 
dat geval kan het voordelig zijn om te wachten met de toepassing van de KOR, totdat deze 
herzieningstermijn is verlopen.  
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In het geval van bijvoorbeeld geplande investeringen, een structurele teruggaafpositie of alleen 
afnemers die recht hebben op aftrek van voorbelasting, is het mogelijk dat de toepassing van de 
KOR zelfs onvoordelig is.  
 
9. Wanneer en hoe kan een btw-ondernemer zich aanmelden voor toepassing van de KOR vanaf 
2020?  
Momenteel kan een btw-ondernemer zich (al) aanmelden voor toepassing van de KOR per 1 
januari 2020. Hiervoor heeft de Belastingdienst op haar site het formulier ‘Melding 
Omzetbelasting Kleineondernemersregeling’ gepubliceerd. In verband met de administratieve 
verwerking bij de Belastingdienst dient dit formulier vóór 20 november 2019 bij de 
Belastingdienst te zijn ingediend. Wanneer dit formulier niet wordt ingezonden, moeten vanaf 1 
januari 2020 de normale btw-regels worden toegepast.  
 
Btw-ondernemers die onder de huidige KOR ontheffing van administratieve verplichtingen 
hebben gekregen worden automatisch aangemeld voor de gemoderniseerde KOR. Hierover 
ontvangen zij een brief van de Belastingdienst.  
 
10. Wanneer en hoe kan een btw-ondernemer zich na 1 januari 2020 aanmelden voor toepassing 
van de KOR?  
Ook na 20 november 2019 blijft het mogelijk om voor toepassing van de KOR te opteren. Ook 
hiervoor dient een btw-ondernemer het formulier ‘Melding Omzetbelasting Kleineondernemers-
regeling’ in te vullen en op te sturen naar de Belastingdienst. Vervolgens wordt hij of zij 
aangemeld, met ingang van het volgende aangiftetijdvak.  
 
Let daarbij op dat de Belastingdienst vier weken nodig heeft om een aanmelding te verwerken. 
Daarom is het van groot belang dat de btw-ondernemer zijn of haar aanmelding uiterlijk vier 
weken voor de ingangsdatum van het nieuwe aangiftetijdvak indient.  
 
11. Wanneer en hoe dient een btw-ondernemer zich af te melden voor toepassing van de KOR?  
Als een btw ondernemer onverhoopt de omzetgrens van € 20.000 overschrijdt, of na drie (of 
meerdere) jaar besluit af te stappen van de KOR, dan moet de btw-ondernemer zich afmelden. 
Ook hiervoor heeft de Belastingdienst op haar website een formulier gepubliceerd genaamd 
‘Melding beëindiging omzetbelasting kleineondernemersregeling’.  
 
Net als bij de aanmelding heeft de Belastingdienst bij de afmelding vier weken nodig om een 
afmelding te verwerken. Daarbij kan een btw-ondernemer zich alleen afmelden per de eerste dag 
van het aangiftetijdvak. Zodra een btw-ondernemer zich heeft afgemeld, kan hij of zij zich pas 
weer na drie jaar (!) aanmelden voor toepassing van de KOR.  
 
Meer weten? 
Heeft u vragen over de wijziging van de KOR? Of wilt u zekerheid verkrijgen over btw-positie ten 
aanzien van de KOR, neemt u dan gerust contact op met uw contactpersoon bij KroeseWevers.  
 
 
 
Disclaimer: De inhoud van deze publicatie is bedoeld als algemene informatie en vormt geen advies en is ook niet bedoeld 

om enig recht of enige verplichting te creëren. Raadpleeg voor het nemen van beslissingen altijd uw adviseur. Ondanks dat 

deze publicatie met uiterste zorg is samengesteld aanvaarden uitgever, redactie, auteurs, noch het accountants- en 

belastingadvieskantoor of Nexia Nederland BV waar deze auteurs werkzaam zijn enige aansprakelijkheid voor eventuele 

onjuistheden, onvolledigheden of gevolgen (door handelen of nalaten) daarvan.  


