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HUIDIGE KOR

Algehele belastingvermindering wanneer het 
verschuldigde btw-bedrag lager is dan € 1.345 in 
een jaar

Bedraagt het verschuldigde btw-bedrag tussen € 
1.345 en € 1.883, dan krijgt u een gedeeltelijke 
belastingvermindering



VOORWAARDEN HUIDIGE KOR

Eenmanszaak of samenwerkingsverband 
natuurlijke personen (zoals vof of maatschap)

Te betalen btw-bedrag in een jaar < € 1.883

Onderneming in Nederland gevestigd

Voldoet aan administratieve verplichtingen btw



KORTING HUIDIGE KOR

U moet minder dan € 1.345 betalen per jaar: 
vermindering is gelijk aan verschuldigde bedrag

U moet tussen € 1.345 en € 1.883 betalen per jaar: 
2,5 x (€ 1.883 - verschuldigde btw-bedrag)

U moet meer dan € 1.883 betalen: geen 
vermindering



VERSCHILLEN (1)

2019 2020

Korting mogelijk Korting vervalt

Ontheffing administratieve 
verplichtingen

Geen ontheffing 
administratieve verplichtingen

Hoogte te betalen bedrag 
bepalend

Hoogte omzet bepalend 
(maximaal € 20.000 incl. btw)



VERSCHILLEN (2)

2019 2020

U doet nu wel btw-aangifte U doet straks geen btw-aangifte

U stuurt nu btw-facturen U stuurt straks geen btw-
facturen

U rekent nu btw aan klanten en 
trekt de betaalde btw af

U rekent straks geen btw aan 
klanten en trekt ook betaalde 

btw niet af



AANMELDEN

Als u vanaf 1-1-2020 mee wilt doen aan de nieuwe 
KOR dient u zich uiterlijk 20/11/2019 aan te 
melden d.m.v. een formulier

Let op: als het formulier na 20/11 bij de fiscus 
binnen is, doet u een tijdvak later pas mee. 



AFMELDEN

Wanneer de omzet hoger uitvalt dan € 20.000 
moet u zich weer afmelden, ook d.m.v. een 
formulier

U gaat vanaf dat moment weer btw in rekening 
brengen en btw-aangifte doen.



ADVIES

Vraag vooraf advies aan uw adviseur alvorens een 
keuze te maken

Verkeerde keuze kan grote gevolgen hebben

Lees meer op: https://www.belastingdienst.nl/wps/
wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/
zakelijk/btw/hoe_werkt_de_btw/nieuwe-
kleineondernemersregeling/
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HANDIGE LINKJES

Brochure huidige KOR: https://download.belastingdienst.nl/
belastingdienst/docs/
de_kleineondernemersregeling_ob2011z20fd.pdf

 Formulier aanmelden nieuwe KOR: https://
download.belastingdienst.nl/belastingdienst/docs/melding-ob-
kleineondernemingsregel-ob2031z2fol.pdf

Formulier afmelden nieuwe KOR: https://
www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/
themaoverstijgend/programmas_en_formulieren/melding-
beeindiging-omzetbelasting-kleineondernemersregeling
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