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Kleine Ondernemersregeling (KOR) vanaf 1 januari 2020 
 
Inleiding 
De kleineondernemersregeling (KOR) verandert vanaf 1 januari 2020. U kunt dan kiezen voor 
een vrijstelling voor de omzetbelasting (btw) als u niet meer dan € 20.000 omzet in een 
kalenderjaar hebt. Kies uiterlijk 20 november of u mee wilt doen vanaf 1 januari 2020. 
 

 
 
Nieuwe KOR vanaf 2020 
Belangrijke aandachtspunten van deze nieuwe BTW regeling van de belastingdienst: 

 De korting op de btw vervalt. U kunt vanaf 2020 dat bedrag niet meer terugvragen. 
 Bepalend is de hoogte van de omzet. Die mag niet hoger zijn dan € 20.000. 
 U doet geen aangifte meer. 
 U stuurt geen btw-facturen meer. U hoeft voor de btw zelfs helemaal geen facturen meer te 

versturen. 
 U rekent geen btw meer aan uw klanten en u trekt de btw die u betaalt ook niet meer af. 

 

Meedoen met de nieuwe KOR vanaf 1 januari 2020? 
Aanmelden kan tot 20 november 2019. U kunt zich aanmelden voor de nieuwe KOR met een 
aanmeldformulier. Als u vanaf 1 januari 2020 mee wilt doen, moet uw formulier uiterlijk 20 
november 2019 bij de Belastingdienst binnen zijn. U kunt zich ook na 20 november nog 
aanmelden. De ingangsdatum schuift dan op naar het eerstvolgende tijdvak. Dat betekent dat u 
vanaf 1 april 2020 meedoet. 

Ten minste 3 jaar 
U doet mee voor een periode van ten minste 3 jaar. Of tot uw omzet boven de € 20.000 komt in 1 
kalenderjaar. U kunt uw deelname dus niet tussentijds beëindigen, omdat u bijvoorbeeld een 
grote investering wil doen. Maar op het moment dat uw omzet boven de € 20.000 in 1 
kalenderjaar komt, moet u dat meteen aan de Belastingdienst doorgeven. Want vanaf dat 
moment vervalt uw deelname aan de KOR. 
 

Meer over de nieuwe KOR 
Hieronder vindt u hier meer informatie over wat meedoen met de nieuwe KOR betekent, wat 
overwegingen kunnen zijn om wel of niet mee te doen en een aantal praktijkvoorbeelden. 
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Links 
 
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/btw/content/kan-ik-gebruikmaken-van-de-
kleineondernemersregeling 
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/btw/hoe_we
rkt_de_btw/nieuwe-kleineondernemersregeling/wel-of-niet-meedoen-aan-de-nieuwe-
kleineondernemersregeling 
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/btw/hoe_we
rkt_de_btw/nieuwe-kleineondernemersregeling/voorbeelden-nieuwe-
kleineondernemersregeling/voorbeelden-nieuwe-kleineondernemersregeling 
 


