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Dit artikel wordt u aangeboden door FA Rendement 
 

FA Rendement is hét financieel administratief nieuws‐ en adviesmagazine. Het maandblad is bedoeld 

voor boekhouders, controllers, hoofden en medewerkers van de afdeling financiële administratie.  

De insteek is: het praktisch informeren en selecteren van informatie voor de financial, zodanig dat hij 

deze informatie ook direct in zijn dagelijks werk kan toepassen.  

 

FA Rendement behandelt voornamelijk de ‘harde’ kant van de financiële administratie, veel nieuws 

dus op het gebied van financiën, fiscaliteit, automatisering, inkoop, loon‐ en salarisadministratie, 

sociale voorzieningen, debiteurenbeheer en inkoop. 
 

 

FA Rendement biedt u: 

 veel signalerend nieuws over veranderende regelgeving; 

 beknopte artikelen met veel tips die de lezer direct in de dagelijkse praktijk kan gebruiken; 

 geregeld een marktanalyse over financieel relevante onderwerpen; 

 wekelijkse e‐mailservice met het allerlaatste nieuws; 

 een aanvulling op de inhoud van elke uitgave met praktische, online tools. 
 

 
 

Kijk voor meer informatie of een proefabonnement op www.rendement.nl/fablad 
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onvolkomenheden, noch voor de gevolgen hiervan. 
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BTW

BTW en De KleineonDernemersregeling

Verlichting voor 
kleine ondernemers 
In het Belastingpan 2018 zijn voorstellen gedaan over de zoge-

noemde kleineondernemersregeling. Die zou met ingang van 

1 januari 2020 wijzigen en niet alleen voordelen opleveren voor 

de BTW, maar ook administratieve lasten moeten verlichten. 

Wat houden de aangekondigde veranderingen in en voor wie 

gaan ze gelden? 

DDe kleineondernemers regeling (KOR) 
houdt op dit moment in dat natuurlijke 
personen die BTW-ondernemer zijn en 
per jaar niet meer dan € 1.883 aan BTW 
zijn verschuldigd na aftrek van voorbelas-
ting, een belastingvermindering krijgen. 
Daarnaast voorziet de KOR in een onthef-
fing van administratieve en facturerings-
verplichtingen en het doen van BTW-
aangifte. De huidige KOR is verouderd. 
Daarom heeft het kabinet in het Belas-
tingplan 2018 een BTW-modernisering 
aangekondigd die moet ingaan op 1 janu-
ari 2020. De doelstelling van de nieuwe 
KOR is het stimuleren en ondersteunen 
van kleine ondernemers en het vermin-
deren van administratieve BTW-lasten.

Genoten

Als een ondernemer nu in aanmer-
king wil komen voor de KOR, moet 
hij voldoen aan twee verplichtingen:

 ▪ de factureringsverplichting;
 ▪ de boekhoudingsverplichting.

Als niet aan beide voorwaarden wordt 
voldaan, kan de Belastingdienst de al 
genoten BTW-vermindering(en) nahef-
fen. Ook wanneer een ondernemer 
slechts een aantal klanten heeft, moet 

hij een boekhouding bijhouden. Het 
toepassen van de KOR betekent dat een 
ondernemer een BTW-vermindering 
krijgt van de te betalen BTW. De 
KOR werkt per ondernemer. Voert 
een ondernemer een aantal onderne-
mingen, dan moet hij de af te dragen 
BTW-bedragen bij elkaar optellen.

Onderscheid

Als de verschuldigde BTW minder is dan 
€ 1.883, moet u nu onderscheid maken 

tussen twee situaties: de verschuldigde 
BTW na aftrek van voorbelasting be-
draagt tussen € 1.883 en € 1.345 óf de 
verschuldigde BTW na aftrek van voor-
belasting bedraagt minder dan € 1.345.

Nieuw

In het Belastingplan 2018 wordt een 
voorstel gedaan de opzet van de KOR 
te wijzigen. De toepassing van de KOR 
moet vanaf 1 januari 2020 gaan gelden 
voor álle ondernemers, ongeacht de 
rechtsvorm. Momenteel mogen alleen na-
tuurlijke personen een beroep op de KOR 
doen. Onder de nieuwe regeling mogen 
straks ook bv’s, verenigingen en stich-
tingen vragen om toepassing van de om-
zetregeling. Bovendien zou in plaats van 
het bedrag van de verschuldigde BTW, de 
omzet per kalenderjaar als uitgangspunt 
gelden voor de nieuwe regeling. Ook 
verandert de positie van de ondernemer. 
Ondernemers op wie de voorgestelde 
nieuwe KOR van toepassing is, verande-
ren van een BTW-belaste ondernemer 
in een BTW-vrijgestelde ondernemer.  

Drempel

In de bijlage bij de Miljoenennota 2018 
is het plan verder uitgewerkt. Daarin is 
een voorstel opgenomen om de KOR te 
wijzigen in een jaarlijkse omzetdrempel. 
Naar verwachting wordt die per 1 januari 
2020 voor Nederland gesteld op € 17.500. 
Het voordeel is dat kleine ondernemers 
minder snel met BTW-heffing worden 
geconfronteerd. De drempel is op dit 
moment in elke lidstaat anders. Wel is 

Voor wie geldt de KOR nu?

Alleen natuurlijke personen en 
samenwerkingsverbanden van na-
tuurlijke personen die in Nederland 
wonen of gevestigd zijn, kunnen de 
KOR toepassen. Bij samenwerkings-
verbanden geldt de regeling voor een 
maatschap en vennootschap onder 
firma en niet voor de natuurlijke 
personen van het samenwerkings-
verband. Een maatschap met twee 
firmanten kan maar één keer gebruik-
maken van de BTW-vermindering.



11FA RENDEMENT 6-2018

een gemiddelde omzetgrens aan te geven 
in de Europese landen waar ze dit sys-
teem al toepassen: die is € 26.000. De 
Europese Unie (EU) heeft een suggestie 
gedaan de omzetdrempel op verkopen 
van kleine ondernemers uit te breiden. 
De EU stelt voor de omzetdrempel overal 
op € 100.000 jaaromzet te zetten. De in-
gangsdatum daarvoor is nog niet bekend. 

Facultatief

Het ministerie van Financiën heeft de 
wijziging van de KOR in een facultatieve 
omzetgerelateerde vrijstellingsregeling 
ter consultatie voorgelegd. Verzoekt een 
ondernemer om toepassing van deze 
omzetgerelateerde vrijstellingsregeling, 
dan mag hij geen BTW in rekening bren-
gen aan zijn afnemers. De aan hem in 
rekening gebrachte BTW kan hij ook niet 
aftrekken. Daarnaast hoeft deze persoon 
geen BTW-aangifte te doen en is hij ont-
heven van de administratieve verplich-
tingen. Dit geldt ook voor intracommu-
nautaire leveringen die deze ondernemer 

verricht, waarbij de plaats van levering 
in Nederland ligt. De omzetgrens van 
deze regeling is nog niet bekend. 

Vakantiehuisje

De nieuwe KOR kan bijvoorbeeld worden 
toegepast door ondernemers die zonne-

panelen op het dak van hun bedrijfspand 
hebben, eigenaren van vakantiehuisjes 
die deze huisjes verhuren, kleine zzp’ers 
en personen die regelmatig spullen via 
Marktplaats verkopen. Ondernemers 
kunnen bij toepassing van de nieuwe 
KOR niet opteren voor BTW-belaste ver-
huur en een herzieningsregeling. Wees 
u hier als ondernemer van bewust bij 
het doen van investeringen in verband 
met mogelijke herziening van BTW. 

Inspecteur

Wilt u de vrijstelling volgens de nieuwe 
regeling al per 1 januari 2020 laten toe-
passen, dan moet u deze wens uiterlijk 
20 november 2019 aan de inspecteur 
kenbaar maken. Doet u dit later dan kan 
pas per 1 april 2020 de regeling worden 
toegepast en moet u de eerste drie maan-
den van 2020 de normale BTW-regels ge-
bruiken. Hierna moet u zich vier weken 
voorafgaand aan het tijdvak waarin u wilt 
dat de omzetregeling toegepast mag gaan 
worden melden. 

 
Verdere details over de uitwerkingen 
van de nieuwe KOR worden bekend 
wanneer het wetsvoorstel voor de ge-
wijzigde KOR wordt ingediend. Meer 
informatie over de huidige KOR kunt u 
vinden op www.rendement.nl/fatools. 

Carola van Vilsteren, Van Vilsteren BTW 
Advies; tel.: (085) 040 32 30; e-mail: info@
btwadvies.com

De administratieve voor- en nadelen van de KOR

De kleineondernemersregeling heeft als 
voordeel dat u minder administratieve 
lasten heeft, want:

 ▪ U hoeft alleen nog maar uw inkoopfac-
turen te bewaren. 

 ▪ U hoeft geen facturen te sturen. 
 ▪ U hoeft geen boekhouding meer bij te 
houden voor de BTW. 

 ▪ U hoeft geen BTW-aangifte meer te 
doen.

Maar de kleindeondernemersregeling 
heeft ook een aantal nadelen. We zetten 
een aantal voor u op een rijtjen:

 ▪ U mag geen factuur met BTW uitrei-
ken. Doet u dat wel, dan vervalt de 
ontheffing. 

 ▪ Als u meer BTW kunt aftrekken dan u 
over uw omzet moet betalen, kunt u 
het verschil niet terugkrijgen. Dit kan 
zwaar wegen als u grote investeringen 
doet.

 ▪ U krijgt jaarlijks een vragenformulier 
toegestuurd dat u moet invullen. Daar-
mee beoordeelt de fiscus of u nog aan 
de voorwaarden voor de ontheffing 
voldoet.  

MEER INFORMATIE OVER DIT ONDERWERP? VOLG DE BTW-TRAINING EN KIJK OP RENDEMENTCO.NL/BTW
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