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De kleineondernemersregeling (KOR)

Wanneer je gebruik maakt van de KOR krijg je een vrijstelling van
de omzetbelasting (btw-aangifte). Je ontvangt geen btw meer
bovenop jouw factuur en hoeft deze dus ook niet meer elk kwartaal
af te dragen.Daartegenover staat dat je ook geen btw meer kunt
terugvragen over jouw zakelijke kosten en investeringen.

Let op: je kunt alleen gebruik maken van de KOR als je verwacht
dat je jaaromzet lager is dan 20.000 euro. (De jaaromzet bereken je
met de geschatte inkomsten afkomstig van het freelancen,
wanneer je een baan in loondienst hebt hoef je deze kosten hier
niet bij op te tellen!)

Bij Talent Trade zorgen wij ervoor dat er op jouw facturen geen btw
meer staat wanneer je gebruik maakt van de KOR. Zo hoef je geen
omzetbelasting meer te doen. Onderaan de streep dus een stuk
minder administratieve verplichtingen. Gebruikmaken van de KOR
is optioneel en kun je aanvragen bij de Belastingdienst.



Let op: wanneer je gebruik maakt van de KOR, staat dit voor drie jaar
vast. Het is mogelijk om je eerder af te melden voor de KOR maar
dan kun je er de komende drie jaar niet opnieuw gebruik van maken.

Wanneer je ervoor kiest om niet deel te nemen aan de KOR,
verandert er administratief gezien niets. Je ontvangt gewoon btw
en doet elk kwartaal omzetbelasting. Je moet dus altijd alle btw
afdragen en daarom is het belangrijk om dit deel goed apart te
zetten. Ook is het handig om goed bij te houden welke zakelijke
kosten en investeringen jij hebt gemaakt: wanneer je geen gebruik
maakt van de KOR mag je hier namelijk btw over terug vragen.

BELANGRIJK: Geef jouw beslissing door aan Talent Trade!
Aangezien wij jouw facturen maken is het heel belangrijk dat we
weten of je wel of geen gebruik maakt van de KOR. Dit doe je door
ons een mail te sturen. Let hierbij goed op de exacte ingangsdatum
van de KOR en wacht hierbij tot je bevestiging hebt vanuit de
Belastingdienst.



Je hoeft geen omzetbelasting meer te doen
Je hoeft geen administratie voor de omzetbelasting meer te
doen (wel nog voor de inkomstenbelasting)
Je hoeft de ontvangen btw niet meer aan de kant te zetten tot
de omzetbelasting en hoeft deze niet terug te betalen.

Je kunt geen btw op kosten en investeringen terugvragen.
Je keuze voor de KOR staat voor drie jaar vast. Het is mogelijk
om je eerder af te melden voor de KOR maar dan kun je er de
komende drie jaar niet opnieuw gebruik van maken.

Voor- en nadelen gebruik KOR

Voordelen gebruik KOR

Nadelen gebruik KOR



Deelnemen aan de KOR?
Maak zelf de afweging welke voor- of nadelen voor jou het meest
belangrijk zijn.Hieronder nog een korte samenvatting wanneer het
wel of niet interessant is om gebruik te maken van de KOR.

Wel
Wanneer je minder administratieve verplichtingen wilt en weinig
zakelijke kosten of investeringen maakt. Je ontvangt geen btw meer,
waardoor de verplichting voor de omzetbelasting komt te vervallen
en je dus ook geen btw meer terug hoeft te betalen.

Niet
Wanneer je veel zakelijke kosten maakt of grote investeringen gaat
doen. Je kunt dan namelijk de btw op gemaakte kosten en
investeringen terug blijven vragen.



Wat moet je nu doen?

Je gaat WEL gebruik maken van de KOR:
Als je gebruik wilt maken van de KOR moet je dit op tijd melden bij de
Belastingdienst. Je aanvraag moet voor het nieuwe aangiftetijdvak
bij de Belastingdienst binnen zijn. Let op: De Belastingdienst heeft
vier weken verwerkingstijd nodig, zorg dus dat je de aanvraag op tijd
indient. Doe je dit te laat, dan doe je pas mee met de KOR vanaf je
volgende aangiftetijdvak. Gebruikmaken van de KOR kan middels het
aanmeldformulier.

Let op: wanneer je gebruik maakt van de KOR, staat dit in principe
voor drie jaar vast. Je kunt je wel al eerder afmelden voor de KOR,
maar dan mag je er de komende drie jaar geen gebruik meer van
maken. Na drie jaar kun je weer een aanvraag indienen. Denk
daarom goed na of dit voor jou de beste optie is. Is je omzet tijdens
deze drie jaar hoger dan 20.000 euro per jaar? Dan komt de KOR te
vervallen. Je moet dit wel zelf doorgeven bij de Belastingdienst
middels een afmeldformulier.

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


Je gaat GEEN gebruik maken van de KOR
Wil je geen gebruik maken van de KOR? Dan hoef je niets te doen. Je
blijft btw in rekening brengen en ontvangen. Je doet dus ook nog
steeds omzetbelasting.

Meer info over de KOR? Check ook even de website van de KvK.

Heb je nog vragen?

Check de veelgestelde vragen
of neem contact met ons op
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