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Financiën heeft een nieuw besluit uitgebracht over de kleine ondernemersregeling in de
omzetbelasting. Het nieuwe besluit biedt twee goedkeuringen waarmee met name startende
BTW-ondernemers hun administratieve lasten kunnen verminderen.

De kleine ondernemersregeling in de omzetbelasting – de KOR – biedt ondernemers / natuurlijke personen een
vermindering van de af te dragen omzetbelasting. De ondernemer komt in aanmerking voor die regeling als hij
in een kalenderjaar niet meer dan € 1.883 aan BTW verschuldigd is. Daarbij gaat het om het saldo tussen de af
te dragen BTW minus de voorbelasting. Is dat saldo in een jaar niet meer dan € 1.345, dan krijgt de
ondernemer een volledige vermindering. 
Een ‘kleine BTW-ondernemer’ moet wel een administratie voor de omzetbelasting bijhouden. Hij kan ontheffing
krijgen van die administratieplicht mits de af te dragen BTW niet hoger is dan de hiervoor genoemde € 1.345
per kalenderjaar, en de ondernemer dat ook voor de komende jaren verwacht. Na het indienen van het verzoek
gaat de ontheffing in per 1 januari van het jaar dat volgt op het jaar waarin het verzoek is ingediend. Dat wordt
versoepeld: de staatssecretaris heeft goedgekeurd dat de ontheffing voortaan kan ingaan vanaf de dag waarop
het verzoek is ingediend. Daarbij gelden wel drie voorwaarden:

• de ondernemer maakt aannemelijk dat hij na toepassing van de KOR geen omzetbelasting
verschuldigd is over het jaar waarin het verzoek wordt ingediend;

• de ondernemer heeft over het jaar waarin het verzoek wordt ingediend geen BTW vermeld
op de door hem uitgereikte facturen;

• de ondernemer maakt over het jaar waarin het verzoek wordt ingediend geen aanspraak op
een BTW-teruggave.

Als de ondernemer ontheffing van de administratieve verplichtingen heeft gekregen is hij niet verplicht om
facturen uit te reiken. Doet hij dat toch, dan mag daarop geen BTW worden vermeld. De afnemer kan dan ook
geen BTW in aftrek brengen. Als de ondernemer toch BTW vermeldt op door hem uitgereikte facturen, vervalt
de ontheffing van de administratieplicht voor het jaar waarin die factuur met BTW is uitgereikt. De
KOR-vermindering wordt niet verleend, en de ondernemer moet voor de rest van dat jaar de administratieve
verplichtingen naleven. In het volgende kalenderjaar kan daarvan weer ontheffing worden verleend – zonder
dat een nieuw verzoek moet worden ingediend – mits de ondernemer aan de gestelde voorwaarden voldoet.

Het besluit kent ook een goedkeuring voor commissarissen en niet-uitvoerende bestuurders die vanaf 1 januari
2013 onder de BTW vallen. Zie ook BelastingBelangen, december 2012: Commissaris of toezichthouder: meld u
aan als BTW-ondernemer!
Als deze BTW-ondernemers een verzoek indienen om ontheffing van de administratieve verplichtingen wordt
dat met terugwerkende kracht tot 1 januari 2013 ingewilligd. Het moet dan wel aannemelijk zijn dat de
commissaris / niet-uitvoerende bestuurder na toepassing van de KOR geen BTW verschuldigd is. Voorts mag hij
vanaf 1 januari 2013 geen BTW op zijn facturen hebben vermeld, én het verzoek tot ontheffing moet vóór 1 juli
2013 zijn ingediend.

Commentaar
Een nuttige goedkeuring waarmee onnodige administratieve lasten worden voorkomen.
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