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Eshuis Advieswijzer Belastingadvies   

 

Nieuwe kleineondernemersregeling (KOR) vanaf 1 januari 2020 
 

Het einde van het jaar 2019 nadert en voor het jaar 

2020 staan er een aantal fiscale veranderingen op de 

stapel. Eén van deze veranderingen is dat met ingang 

van 1 januari 2020 de kleineondernemersregeling voor 

de omzetbelasting wijzigt. Deze verandering kan 

gevolgen hebben voor zowel ondernemers als 

particulieren. In deze extra nieuwsflits zullen wij 

toelichten welke dat zijn. 

 

Wijzigingen nieuwe regeling ten opzichte Wijzigingen nieuwe regeling ten opzichte Wijzigingen nieuwe regeling ten opzichte Wijzigingen nieuwe regeling ten opzichte van de van de van de van de 
oude regelingoude regelingoude regelingoude regeling 

De huidige kleineondernemersregeling (hierna KOR) is 

een regeling die voorziet in een belastingvermindering 

van de af te dragen btw. Wanneer u in 2019 per saldo 

minder dan € 1.883, maar meer dan € 1.345 aan btw 

moet afdragen, hebt u recht op een vermindering. Is 

de afdracht minder dan € 1.345, dan hoeft u helemaal 

geen btw te betalen.  

De KOR die in werking treedt met ingang van 1 januari 

2020 voorziet niet in een belastingvermindering, maar 

in een vrijstelling voor de btw. Belangrijkste 

voorwaarde om de nieuwe KOR toe te mogen passen is 

dat u in een kalenderjaar niet meer dan € 20.000 

omzet behaalt.  

Nieuw is dat de KOR vanaf volgend jaar ook kan 

worden toegepast door rechtspersonen (bijvoorbeeld 

BV’s, stichtingen en verenigingen).  

Als u voor de nieuwe KOR kiest, hoeft u vanaf dat 

moment in principe geen btw-aangifte meer te doen, 

geen btw-facturen meer te sturen naar uw klanten, 

geen btw meer in rekening te brengen aan uw klanten 

en kunt u geen btw meer terugvragen die aan u in 

rekening is gebracht.  

Let op! Er kan ook kan een correctie plaatsvinden van de in het 

verleden afgetrokken btw (dit noemen wij ‘herziening’). 

 

Herziening btwHerziening btwHerziening btwHerziening btw    

Als u ondernemer bent voor de btw en u doet 

investeringen, dan heeft u recht op aftrek van de btw. 

Voor roerende investeringsgoederen volgt de 

Belastingdienst het gebruik van deze goederen voor vijf 

jaar en voor onroerende goederen tien jaar. Als u de 

goederen in deze periode vanaf enig moment niet 

meer voor uw btw-onderneming gebruikt, dan zult u 

een gedeelte van de eerder afgetrokken btw terug 

moeten betalen. Dit wordt herziening genoemd.     

Herziening btw bij zonnepaneelhouders 

Naast gewone ondernemers zijn sinds een aantal jaren 

zonnepaneelhouders ook ondernemer voor de btw. De 

btw-belaste omzet van zonnepaneelhouders bestaat 

uit de ontvangen vergoeding voor het terug leveren 

van opgewekte elektriciteit. Dit betekent dat als u 

zonnepanelen aanschaft u de btw, die u bij aanschaf 

betaalt, terug kunt vragen.  

Zonnepaneelhouders worden over het algemeen 

automatisch aangemeld voor de nieuwe KOR. Hebt u 

bij de aanschaf van de zonnepanelen in 2016 of latere 

jaren btw teruggevraagd? Dan loopt u mogelijk tegen 

herziening aan en kan het zijn dat u btw terug moet 

betalen. 

Er geldt overigens een drempel van € 500 aan btw per 

jaar. Dit houdt in dat als de terug te betalen btw als 

gevolg van de herziening op jaarbasis lager is dan € 

500, de btw niet hoeft te worden terugbetaald. 
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Voorbeeld  

Stel u heeft in 2019 zonnepanelen aangeschaft voor in 

totaal € 14.520 (inclusief btw). De betaalde btw 

bedraagt € 2.520 en deze vraagt u terug bij de btw-

aangifte in het kwartaal van investeren. Nadat de btw 

is teruggevraagd, krijgt u bericht van de Belastingdienst 

dat u geen btw-aangifte meer hoeft te doen. Deze 

beslissing van de Belastingdienst zal er automatisch toe 

leiden dat u vanaf 2020 bent vrijgesteld van btw. 

Hierdoor loopt u in 2020 (tot en met 2023) tegen 

herziening aan en bedraagt de herzieningsbtw ieder 

jaar € 504 (1/5
e
 deel van € 2.520). Met € 504 komt u 

boven de drempel uit van € 500, waardoor u in 2020 

tot en met 2023 ieder jaar € 504 btw terug moet 

betalen. 

 

LET OP: In dit geval kan het dus zinvol zijn om u af te melden voor 

de KOR. U hoeft dan geen herzieningsbtw te betalen, maar zult wel 

ieder jaar btw-aangifte moeten doen waarin u btw afdraagt over de 

door u opgewekte elektriciteit. 

 

AanAanAanAan----    en afmelding voor de nieuwe KORen afmelding voor de nieuwe KORen afmelding voor de nieuwe KORen afmelding voor de nieuwe KOR    

Voldoet u aan de voorwaarden voor de nieuwe KOR en 

wilt u vanaf 1 januari 2020 deze regeling toepassen? 

Meld u zich dan aan vóór 20 november 2019.  

Past u momenteel de huidige KOR toe, dan maakt u 

per 1 januari 2020 automatisch gebruik van de nieuwe 

KOR. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer u in het 

verleden als particulier zonnepanelen hebt 

aangeschaft.  

Wilt u niet deelnemen aan de nieuwe KOR vanaf 1 

januari 2020? Dan moet u zich afmelden vóór 20 

november 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AanAanAanAan----    en afmelden afmelden afmelden afmeldformulierenformulierenformulierenformulieren 

Aan- en afmeldformulieren voor de nieuwe KOR kunt u 

vinden op de website van de Belastingdienst of door 

hieronder de gewenste link aan te klikken. 

 

Aanmeldformulier: 

https://download.belastingdienst.nl/belastingdienst/d

ocs/melding-ob-kleineondernemingsregel-

ob2031z2fol.pdf 

 

Afmeldformulier: 

https://download.belastingdienst.nl/belastingdienst/d

ocs/melding-ob-beindiging-kleineondernemingsregel-

ob2041z3fol.pdf 

 

Wilt u meer weten over de nieuwe KOR of wilt u weten 

of de nieuwe regeling voordelig kan zijn voor u? Neem 

dan contact op met de heer mr. J. Korf. 
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