
De KOR 2020
Ondernemers hoeven onder de huidige KOR geen (of 
minder) BTW af te dragen als per saldo op jaarbasis 
minder dan € 1.883 aan BTW is verschuldigd. Daar 
komt verandering in. De ‘nieuwe’ KOR wordt per 2020
aangepast naar een omzetgerelateerde vrijstelling (de 
OVOB). De OVOB is vrijwillig. 

De regeling ziet er als volgt uit. Ondernemers (vanaf 
2020 ook rechtspersonen) kunnen de Belastingdienst 
verzoeken om een BTW-vrijstelling en ontheffing van 
de administratieve verplichtingen (ook voor 
intracommunautaire aankopen van goederen uit andere 
lidstaten) als de omzet op jaarbasis minder bedraagt 
dan € 20.000. Onder deze omzetgrens mag een onder-
nemer geen BTW op de factuur in rekening brengen. 
Daartegenover staat dat BTW die andere ondernemers 
in rekening brengen, niet aftrekbaar is. Voor omzet 
boven de omzetgrens moet een ondernemer (bij belaste 
prestaties) overigens (weer) wél BTW in rekening 
brengen.

De nieuwe KOR zal voor de veel ondernemers 
ongunstig uitwerken:

 Nu factureer je met BTW en trekt BTW op 
kosten en investeringen af en het saldo hoef je 
niet (geheel) af te dragen. Dus de KOR is een 
opbrengst en die verdwijnt.

 Het verliest van recht op aftrek van BTW 
verlies je ook. De niet-aftrekbare BTW zul je 
eigenlijk moeten doorberekenen in de prijs. 

Voordelen zijn er natuurlijk ook:
 Omzetgrens is vrij hoog in relatie tot de huidige

KOR.
 Geen BTW aangiften meer hoeven indienen, 

dus lagere administratieve druk. Staat tegenover
het risico dat sommige ondernemers hun 
boekhouding het hele jaar laten liggen en dan 
dus tegen een berg aankijken...

 Regeling is ook toegankelijk voor BV’s, 
Stichtingen en Verenigingen.

 Als je vooral aan particulieren levert, dan kun je
i.p.v. nu factureren € 100 inclusief 21% BTW, 
gewoon € 100 en dan er is geen nadeel, alleen 
voordelen.

Voorbeeld nu: Omzet exclusief BTW €  12.500
Kosten exclusief BTW -/-  7.500
KOR   €    1.050
Winst   €    6.050

Voorbeeld straks: Omzet € 12.500
Kosten -/-  9.075
Winst €    3.425 
winstdaling 45%

Nu zou deze ondernemer wellicht niet moeten opteren 
voor de nieuwe KOR, want dan is het resulaat:

Omzet exclusief BTW €  12.500

Kosten exclusief BTW -/-  7.500
Winst   €    5.000 
winstdaling 17%

Bij ondernemers die vooral aan particulieren diensten 
verrichten (therapeuten zonder vrijstelling 
bijvoorbeeld) kun je bedenken dat ze de prijs niet 
hoeven te verlagen met de 21% BTW, dus dan zou de 
berekening zijn: 

Omzet € 15.125
Kosten -/-  9.075
Winst €    6.050 
gelijke winst

Wil je OVOB vanaf 2020 gebruiken? Kom dan in actie.
Zorg dat je aanmelding vóór 20 november binnen is bij 
de Belastingdienst. Heb je onder de huidige KOR een 
ontheffing van administratieve verplichtingen? Dan ga 
je automatisch over naar de nieuwe regeling. Voor de 
aanmelding is een formulier beschikbaar.

• Ga je een grote investering doen? Dan kun je 
als je de nieuwe KOR gebruikt, de BTW op die 
investering niet verrekenen.

• Heb je in de afgelopen 5 jaren BTW op 
investeringen als voorheffing afgetrokken? Dan
krijg je te maken met een herziening van de 
BTW als de afgetrokken BTW gedeeld door 5 
jaren meer is dan € 500 euro. Je moet dat 
bedrag aan BTW dan terugbetalen. Voor 
investeringen in onroerend goed reken je met 
10 jaren. 

• Voor het bepalen van de grens van € 20.000 
omzet  tellen alle leveringen en diensten mee 
die zonder toepassing van de nieuwe KOR met 
BTW belast zijn. Voor het bepalen van de 
omzetgrens telt ook de BTW-vrijgestelde omzet
mee uit: levering en verhuur van onroerende 
zaken, financiële diensten en 
verzekeringsdiensten. De omzet uit andere 
BTW-vrijgestelde diensten telt niet mee voor de
omzetgrens. Dus bijvoorbeeld medische 
diensten en schrijvers en journalisten.

• Maak je meer dan € 20.000 omzet in een 
kalenderjaar? Dan moet je b berekenen vanaf de
levering waarmee je de € 20.000 overschrijdt. 
Vanaf dat moment moet je ook weer de normale
BTW-administratie bijhouden. De omzet voor 
overschrijding blijft vrij van BTW. 

• Verhuur je een pand BTW-belast? Dan kun je 
de nieuwe KOR niet gebruiken.

• Heb je buitenlandse klanten of transacties 
waarbij de BTW is verlegd? Dan moet je toch 
aangifte omzetbelasting doen. 

• Twijfel je nog? Neem contact op.
Groningen, 1 augustus 2019
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