SRA-Signalering
Kleineondernemersregeling per 1 januari 2020

Versie 31 oktober 2019
Dit is een uitgave van:
SRA-Vaktechniek
Postbus 335
3430 AH NIEUWEGEIN
Doelgroep:
T
030 656 60 60
F
030 656 60 66
E vaktechniek@sra.nl
www.sra.nl

© SRA-Vaktechniek

Kleineondernemersregeling per 1 januari 2020
Let op! Voor 20 november aanvragen om 1 januari 2020 toe te passen
De zogenoemde kleineondernemersregeling (hierna: KOR) in de btw zal met ingang van 1 januari 2020
ingrijpend worden gewijzigd.

1.1

Huidige situatie
De huidige KOR houdt in dat een korting wordt verleend op het bedrag dat aan btw dient te worden
voldaan. Bij een bedrag tot € 1.345 aan btw bedraagt de korting het volledige bedrag aan btw. Bij een
bedrag aan btw te voldoen tussen € 1.345 en € 1.883 bedraagt de korting 2,5% van het btw-saldo.

1.2

Situatie met ingang van 1 januari 2020
Met ingang van 1 januari 2020 is er geen sprake meer van een korting, maar van een vrijstelling indien
de omzet niet meer bedraagt dan € 20.000. Dit betekent dat geen btw meer wordt berekend indien wordt
voldaan aan de vereisten en dat tevens geen recht bestaat op aftrek van voorbelasting.

1.3

De omzetgrens van € 20.000
Voor het bepalen of wordt voldaan aan de vereisten (omzet niet meer dan € 20.000), tellen de volgende
bedragen/categorieën mee:






binnenlandse omzet belast met het algemene tarief
binnenlandse omzet belast met het verlaagde tarief
omzet belast met het tarief van nul procent
privégebruik goederen en diensten waarvoor aftrek van voorbelasting is genoten
omzet in Nederland waarvan de heffing is verlegd naar de afnemer

Vrijgestelde prestaties tellen niet mee bij de beoordeling of de grens van € 20.000 wordt overschreden,
tenzij sprake is van:
1. levering of verhuur van een onroerende zaak, uitgezonderd is de levering van een onroerende zaak
die is gebruikt als bedrijfsmiddel
2. financiële diensten
3. verzekeringsdiensten

1.4

Margeregeling en reisbureauregeling
Op grond van een recent arrest van het Hof van Justitie is de uitvoeringsbeschikking gewijzigd (zie
Staatscourant 2019/51913 d.d. 18 september 2019) in die zin dat voor het bepalen van de omzet voor
de KOR niet mag worden uitgegaan van de behaalde marge, maar de volledige omzet in aanmerking
moet worden genomen. De ondernemer die de margeregeling of reisbureauregeling toepast, zal de
aanvraag voor de KOR moeten corrigeren als hij is uitgegaan van de marge en daardoor beneden de
grens van € 20.000 is gebleven. Uiteraard hoeft dit alleen als de grens van € 20.000 wordt overschreden
als wel als wordt uitgegaan van de volledige omzet.

1.5

Categorieën ondernemers
De huidige KOR, dat wil zeggen tot 1 januari 2020, wordt uitsluitend toegepast ten aanzien van natuurlijke personen. De nieuwe regeling kan zowel door natuurlijke personen als door rechtspersonen worden
toegepast.
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1.6

Aanmelden bij de Belastingdienst
Indien u in aanmerking wenst te komen voor de nieuwe KOR, dan is het raadzaam om de aanmelding
uiterlijk 20 november 2019 in te dienen. U kunt het verzoek ook na deze datum indienen, maar de fiscus
verwacht een termijn van minstens vier weken nodig te hebben en verzoeken die op of vóór 20
november 2019 zijn ingediend, zullen bij het voldoen aan de voorwaarden per 1 januari 2020 worden
gehonoreerd. Latere verzoeken zullen met ingang van 1 april 2020 worden gehonoreerd. U kunt het
verzoek indienen door middel van het formulier dat op de internetsite van de Belastingdienst is te
downloaden.
Indien u een aanvraag succesvol indient, dan geldt er een termijn van ten minste drie jaar dat de KOR
van toepassing is.
Indien u op grond van artikel 25, lid 3 Wet op de Omzetbelasting 1968 momenteel bent vrijgesteld van
administratieve verplichtingen behoeft u zich niet aan te melden voor de nieuwe KOR. Deze wordt dan
automatisch bij u toegepast.

1.7

(Tussentijdse) overschrijding van de grens van € 20.000
Indien u na een succesvolle aanmelding in een jaar de omzetgrens van € 20.000 overschrijdt, dan dient
u dit direct bij de Belastingdienst te melden. Met ingang van de datum van overschrijden bent u verplicht
om btw in rekening te brengen aan uw afnemers. Voor de melding van de overschrijding is een speciaal
formulier te downloaden op de internetsite van de Belastingdienst.

1.8

Zonnepanelen
Voor particulieren die in 2019 zonnepanelen hebben gekocht, is een speciaal formulier ‘opgaaf zonnepanelen’ te downloaden. U maakt dan automatisch gebruik van de nieuwe KOR als u zich aanmeldt met
dit formulier. Verdere informatie zal op de internetsite van de Belastingdienst worden geplaatst.

1.9

Herzienings-btw vanwege de nieuwe KOR
Als gevolg van het van toepassing zijn van de nieuwe KOR is sprake van vrijgestelde prestaties. In
voorkomende gevallen betekent dit dat reeds in aftrek gebrachte btw hierdoor zal moeten worden herzien.
Indien het bedrag van de herziening in een boekjaar niet meer bedraagt dan € 500 en het om
investeringsgoederen gaat die in de jaren vóór dat boekjaar in gebruik zijn genomen en de herziening
het gevolg is van de nieuwe KOR, dan hoeft er geen herzienings-btw te worden aangegeven.

© SRA-Vaktechniek

