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Vandaag

 Leestijd van ongeveer 2 minuten

'Ondernemers
rekenen op
verlenging deadline
handelsdeal EU-VK'

Ruim 130 duizend ondernemers hebben zich voor de
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nieuwe kleineondernemersregeling (KOR) aangemeld.
Ondernemers, organisaties en verenigingen met een jaaromzet
tot 20 duizend euro die voor de KOR kiezen berekenen geen btw
aan klanten, trekken geen btw af op investeringen en zijn niet

Vandaag

Voormalige Wells
Fargo-top krijgt
voor miljoenen aan
boetes

meer verplicht om facturen voor de btw te versturen. Ook doen zij
geen btw-aangifte. Dat vermindert administratieve
verplichtingen.
Vanaf 1 januari 2020 is de nieuwe regeling van kracht. Van de 130
duizend aangemelde ondernemers zijn 108 duizend direct vanaf 1
januari vrijgesteld van de btw en de btw-aangifte. Zij hebben zich
hier vorig jaar tijdig voor aangemeld. De overige 22 duizend
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Gisteren

Nieuwe economieindex: '12 procent
van onze economie
is duurzaam'

ondernemers maken gebruik van de KOR vanaf 1 april - de
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eerstvolgende btw-aangifteperiode. Ondernemers die nog geen
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keuze maakten, kunnen zich nog steeds aanmelden.

Baas ABN Amro
hoopt dat staat
handen aftrekt van
bank

Marcel Pieters, plaatsvervangend directeur MKB van de
Belastingdienst: "Op 1 januari is de nieuwe KOR ingegaan. De oude
KOR en korting op de btw is daarmee vervallen. Anders dan bij de
oude KOR moeten ondernemers bij de nieuwe KOR vooraf kiezen
of ze gebruik willen maken van de regeling. Zodra ze zich met het
aanmeldformulier hebben aangemeld en voldoen aan de
voorwaarden, gaat de nieuwe KOR in vanaf het volgende btwaangiftetijdvak. De aanmelding geldt voor tenminste drie jaar,
tenzij de omzet boven de 20 duizend euro per jaar komt.”
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Zorgen ondanks
lage plek Nederland
op corruptieladder

Tijdig aanmelden
Het is belangrijk dat ondernemers letten op de aanmeldtermijn
voor de KOR en zich vier weken voor het eerstvolgende btwaangiftetijdvak aanmelden. Ondernemers die per 1 april gebruik
willen maken van de KOR dienen zich dus 29 februari aangemeld
te hebben bij de Belastingdienst.
Pieters: "Of de KOR interessant is, is voor iedere ondernemer
anders. Als een ondernemer bijvoorbeeld jaarlijks btw moet
betalen, is deelname wellicht interessant. Gaat een ondernemer de
komende tijd veel investeringen doen, dan kan dat juist reden zijn
om je nu niet aan te melden voor de regeling."
Informatie en aanmeldformulier KOR
Animatie over KOR

Meer nieuws
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Belastingdienst wijst
eenmanszaken opnieuw
op invoer btw-id
Om risico's op fraude te
verkleinen en de privacy te
vergroten, krijgen alle
eenmanszaken voor 1 januari
2020 een nieuw btwidentificatienummer. De
Belastingdienst... 
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06 november 2019

Belastingdienst:
deadline aanmelding
nieuwe kor-regeling
nadert
Ondernemers en organisaties met
een jaaromzet tot twintigduizend
euro die direct per 1 januari 2020
gebruik willen maken van de
vernieuwde
kleineondernemersregeling... 
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Belastingdienst geeft eenmanszaken nieuw
btw-identificatienummer
Vandaag ontvangt de eerste groep mensen met een eenmanszaak van
de Belastingdienst een nieuw btw-identificatienummer, het btw-id.
In totaal ontvangen deze maand... 
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Brussel sleept Londen
voor EU-hof om btw
De Europese Commissie daagt de
Britse regering voor het Europese
Hof van Justitie wegens het niet
naleven van btw-voorschriften
voor bepaalde
grondstoffenmarkten. 
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19 december 2018

Nieuw btw-nummer
voor eenmanszaken
Alle eenmanszaken in Nederland
krijgen voor 1 januari 2020 een
nieuw btw-identificatienummer.
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