DITJES en DATJES

AANMELDEN NIEUWE KOR
Ondernemers die gebruik willen maken van de nieuwe kleineondernemersregeling (KOR), die per
1 januari 2020 in werking treedt, kunnen zich vanaf 1 juni 2019 aanmelden. De nieuwe regeling kan
worden toegepast door ondernemers van wie de omzet niet hoger is dan € 20.000 per kalenderjaar.
Onder de nieuwe regeling is sprake van een vrijstelling voor de BTW. Ondernemers die ervoor kiezen
om deze vrijstelling toe te passen, mogen geen BTW meer in rekening brengen aan hun klanten.
Ook kunnen zij de betaalde BTW niet meer aftrekken of terugvragen van de Belastingdienst en
hoeven zij geen Btw-aangifte meer te doen. Wel is het nodig om de omzet bij te houden in de
administratie. In tegenstelling tot de huidige KOR kan de nieuwe regeling niet alleen door natuurlijke
personen worden toegepast, maar ook door rechtspersonen, zoals stichtingen, verenigingen en
besloten vennootschappen. Voor ondernemingen die de huidige KOR gebruiken, vervalt na dit jaar
de ontheffing van administratie verplichtingen. Ook vervalt voor hen de huidige
belastingvermindering voor de BTW. Deze ondernemers hoeven zich echter niet aan te melden voor
de nieuwe regeling want de Belastingdienst meldt hen automatisch aan voor de (nieuwe) vrijstelling.
Zij krijgen hierover een brief van de Belastingdienst. Hierin staat ook wat een ondernemer moet
doen als hij geen gebruik wil maken van de nieuwe vrijstelling. Andere ondernemers die de nieuwe
regeling vanaf 1 januari 2020 willen toepassen, moeten zich voor 29 november 2019 aanmelden bij
de Belastingdienst. Vanaf het moment dat een ondernemer deelneemt aan de regeling geldt deze
voor minimaal drie jaar.
WIJZIGING BUA
De aanpassing van het Besluit uitsluiting aftrek omzetbelasting 1968 (BUA) houdt verband met de
met ingang van 1 januari 2019 doorgevoerde verhoging van het verlaagde Btw-tarief van 6 procent
naar 9 procent. Die wijziging heeft als gevolg dat met ingang van 1 januari 2019 een bedrag dat gelijk
is aan 9 procent (was 6 procent) van het verschil tussen 125 percent van de kosten van de
aanschaffing van spijzen en dranken door een ondernemer voor het personeel en hetgeen aan het
personeel in rekening wordt gebracht wordt uitgesloten van de mogelijkheid tot aftrek van de aan de
ondernemer in rekening gebrachte omzetbelasting. De zogenoemde voorbelasting.
AANSCHAF ZONNEPANELEN VOOR ONDERNEMERSGEBRUIK
Als een ondernemer zonnepanelen aanschaft en deze gebruikt voor het opwekken van elektriciteit
die wordt gebruikt binnen de onderneming, bestaat er recht op aftrek van de BTW die betrekking
heeft op deze zonnepanelen. Afhankelijk van de vraag of de zonnepanelen roerend of onroerend zijn,
geldt een herzieningstermijn van vier of negen jaar waarin de zonnepanelen voor het eerst in gebruik
zijn genomen.
AFTREK VAN OMZETBELASTING IN REKENING GEBRACHT AAN EEN FIRMANT OF MAAT
Het komt voor dat een firmant of maat op eigen naam goederen of diensten aanschaft die worden
gebruikt voor de firma of de maatschap. In dat geval maag de firma of maatschap –de ondernemerhandelen alsof de omzetbelasting aan haar in rekening is gebracht. De firma of maatschap kan de
omzetbelasting dus op de normale wijze als voorbelasting aftrekken. De goederen en diensten
worden dan geacht te behoren tot het bedrijfsvermogen van de firma of maatschap.

Het gevolg hiervan is dat bij het afstoten van de goederen de firma of maatschap een levering
verricht waarover zij in beginsel omzetbelasting is verschuldigd.
De goederen en diensten en de daarop betrekking hebbende facturen, waarop de naam van de
firmant of maat staat vermeld, moeten worden geregistreerd in de boekhouding van de firma of
maatschap.
BEDRIJFSBEEINDIGING
Het recht op aftrek voorbelasting bestaat zolang er sprake is van ondernemerschap. In beginsel
bestaat dat recht dus ook als een onderneming zich in een periode bevindt waarin de onderneming
wordt beëindigd. Als voorwaarde geldt wel dat de in de liquidatieperiode ingekochte prestaties
onmiddellijk samenhangen met de ondernemersactiviteiten
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