
Voor kleine horecaondernemers kent de btw-wetgeving een financiële tegemoetkoming. Wat zijn de 
voorwaarden voor toepassing van deze regeling en hoe berekent u het bedrag aan btw dat u moet betalen?

Voor wie? De kleineondernemersregeling (KOR) geldt alleen voor natuurlijke personen (eenmanszaken) of 

samenwerkingsverbanden van natuurlijke personen (zoals de Vof) wanneer deze in Nederland zijn gevestigd. De regeling kan niet 

worden toegepast door verhuurders van onroerende zaken die btw-belast verhuren. 

Administratieve verplichtingen. Als u de regeling voor kleine ondernemers toe wilt passen, dient u een boekhouding bij te houden 

en facturen uit te reiken aan uw afnemers als dat ondernemers zijn. U bent niet verplicht een factuur uit te reiken aan particulieren, 

tenzij zij ernaar vragen. Indien door de Belastingdienst wordt geconstateerd dat u niet aan de verplichtingen voldoet, kan de 

Belastingdienst een naheffingsaanslag opleggen voor de genoten vermindering. Dit kan tot een forse betaling leiden. 

Wanneer geldt de regeling?

Er zijn drie mogelijkheden te onderscheiden. 

1. Als u € 1.883,- of meer per jaar aan btw moet betalen na aftrek van voorbelasting, krijgt u geen vermindering. 

2. Als u na aftrek van voorbelasting per jaar minder dan € 1.346,- aan btw moet betalen, hoeft u geen btw te betalen. De 

vermindering is gelijk aan het btw-bedrag.

3. Als u na aftrek van voorbelasting meer dan € 1.345,- maar minder dan € 1.883,- aan btw moet betalen, dient u de 

vermindering te berekenen. De vermindering is dan 2,5 maal het verschil tussen € 1.883,- en het bedrag aan af te dragen btw. 

De vermindering kan dan niet hoger zijn dan het af te dragen btw-bedrag.

Voorbeeld I

Omzet Btw

Omzet: € 10.000,- € 2.100,-

Voorbelasting: € 1.500,-

Af te dragen btw: € 600,-

Vemindering: € 600,-

Te betalen:   €       0,- 

Voorbeeld II

Omzet Btw

Omzet: € 20.000,- € 4.200,-

Voorbelasting: € 2.500,-

Af te dragen btw: € 1.700,-

Vermindering 2,5 x (€ 1.883,- -/- € 1.700,-): € 457,50

Te betalen: € 1.242,50

Let op. De genoten vermindering wordt voor de inkomstenbelasting wel tot uw winst gerekend! 

Verwerking in uw btw-aangifte 

U dient de vermindering te vermelden in uw btw-aangifte bij rubriek 5d. U kunt dit na afloop van het jaar in uw laatste btw-aangifte 

doen. U kunt gedurende het jaar de voorlopige vermindering toepassen. Dit is echter vrij gecompliceerd. Tip. U kunt in die situatie 

beter de Belastingdienst schriftelijk vragen om uw btw-aangifte per jaar in te mogen dienen. Zo’n verzoek moet per brief bij uw 

belastingkantoor worden ingediend. 
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Ontheffing verplichtingen? Als u na aftrek van de aan u in rekening gebrachte voorbelasting minder dan € 1.346,- aan btw hoeft te 

betalen, kunt u de Belastingdienst schriftelijk verzoeken om ontheffing van de administratieve verplichtingen voor de btw. U hoeft 

dan geen btw-aangiftes meer in te dienen, u mag geen facturen meer uitreiken met btw en u kunt de aan u in rekening gebrachte btw 

niet meer in aftrek brengen. 

Als u per jaar per saldo minder dan € 1.346,- aan btw zou moeten betalen, hoeft u die btw niet af te 
dragen. En tussen de € 1.346,- en de € 1.800,- krijgt u een gedeeltelijke vermindering. Het is het 
gemakkelijkst om dit bij de laatste btw-aangifte van het jaar te verwerken. Vraag om btw-aangifte per 
jaar te mogen doen.
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