Toepassing KOR voor denksportverenigingen
Denksportorganisaties zoals bridge-, go-,schaak-en damverenigingen, worden vanaf 1 januari 2022
in de btw-heffing betrokken (voor hun leveringen en diensten). De reden is dat denksporten niet
meer als ‘sport’ onder btw-sportvrijstelling vallen.1 Organisaties die niet meer dan €20.000 totaal
aan omzet per jaar behalen kunnen zich aanmelden voor toepassing van een andere btwvrijstelling, de zogeheten Kleineondernemersregeling (KOR).
In deze bijdrage worden de KOR, de gevolgen van de toepassing van de KOR alsook de aparte
aanmelding voor denksportorganisaties toegelicht. Zodat u alvast kan nagaan of uw organisatie
met ingang van 1 januari 2022 de KOR wil gaan toepassen.

1. Wat is de KOR?
De KOR is een btw-vrijstelling voor ondernemers met weinig omzet. In essentie komt de KOR erop
neer dat een ‘btw-ondernemer’2 die niet meer dan € 20.000 aan omzet in één kalenderjaar behaalt,
kan kiezen voor aanmelding voor toepassing van de KOR. Hij is dan geen btw verschuldigd en hoeft
geen btw-aangifte te doen, facturen met btw uit te reiken of een btw-administratie bij te houden
voor zijn inkomsten.
Deelname aan de KOR is dus geen verplichting maar een vrije keuze.

Btw-ondernemerschap en toepassing KOR
Voor de btw is uw organisatie btw-plichtig ondernemer als zij tegen betaling prestaties verricht, zoals
de prestaties aan leden tegenover betaling van een contributie. Dit geldt ongeacht of uw organisatie
al is geregistreerd bij de KVK of de Belastingdienst en om die reden al een (slapend) btwidentificatienummer heeft. En dit geldt ook ongeacht of uw organisatie een vereniging met
rechtspersoonlijkheid is of een informele (denksport)vereniging zonder rechtspersoonlijkheid.
In al deze gevallen is uw organisatie dus btw-ondernemer en zou zij vanaf 1 januari 2022 gebruik
kunnen maken van de KOR. Er zijn dan 2 mogelijkheden:
1. De jaarlijkse omzet3 van uw organisatie is maximaal € 1.800.
In dit geval kunt u de KOR toepassen zonder dat u zich hiervoor hoeft aan te melden. 4
2. De jaarlijkse omzet van uw organisatie is meer dan € 1.800 maar maximaal €20.000.
Lees verder onder punt 3 over de vereiste aanmelding voor de KOR.

1

Het Hof van Justitie van de Europese Unie heeft in 2017 daarover beslist in een zaak over wedstrijdbridge (C90/16)
2
Met de term ‘btw-ondernemer’ wordt bedoeld: ondernemers die btw-plichtig zijn.
3
De contributie behoort altijd tot de omzet.
4
De staatssecretaris is voornemens om dit op korte termijn goed te keuren, zie verslag pagina 5).

2. Gevolgen toepassing KOR
Indien uw organisatie als denksportorganisatie de KOR toepast, heeft dit de volgende consequenties:
•
•
•
•

Uw organisatie mag geen btw in rekening brengen aan haar leden over de contributie of over
andere leveringen of diensten die zij eventueel verricht.
Uw organisatie hoeft geen aangiften omzetbelasting in te dienen bij de Belastingdienst.
Uw organisatie kan geen btw terugvragen op kosten en investeringen die zij maakt voor haar
activiteiten als denksportorganisatie.
Verhuurt uw organisatie een pand btw-belast? Dan kan zij de KOR niet gebruiken.

Indien uw organisatie net als onder de huidige sportvrijstelling buiten de btw-heffing wil blijven en
haar omzet op jaarbasis maximaal € 20.000 bedraagt, dan is toepassing van de KOR mogelijk. Let wel,
aanmelden voor de KOR doet u in beginsel voor een minimale periode van 3 jaar, tenzij de
omzetgrens van € 20.000 per kalenderjaar op enig moment wordt overschreden. Meldt u zich ergens
na minimaal 3 jaar af voor de KOR dan kan uw organisatie zich de eerstvolgende 3 jaar niet meer
(her)aanmelden voor de KOR.
Indien uw organisatie de omzetgrens van € 20.000 in de loop van het kalenderjaar jaar overschrijdt,
voldoet zij vanaf dat moment niet meer aan de voorwaarden en wordt zij vanaf de levering of dienst
waarmee de drempel wordt overschreden gewoon in de heffing van de btw betrokken. Uw
organisatie moet dat zelf melden bij de Belastingdienst via het hiervoor bestemde afmeldformulier
voor de KOR dat te vinden is op www.belastingdienst.nl.

Als u btw op kosten en investering wilt kunnen verrekenen moet u zich niet
melden voor de KOR!
3. Hoe meld ik mij aan voor de KOR?
Aanmelding voor de KOR moet minimaal 4 weken voorafgaand aan het tijdvak waarin uw organisatie
de KOR wil gaan toepassen. Voor denksportverenigingen betekent dit dat zij zich uiterlijk 3 december
2021 moeten hebben aangemeld. Momenteel is overleg gaande met de Belastingdienst over een
aparte, gecentraliseerde aanmeldingsprocedure voor denksportorganisaties. Dit om de
denksportorganisaties die dit willen zo veel mogelijk te helpen bij een soepele overgang van de
sportvrijstelling naar de KOR. Wij houden u hier uiteraard van op de hoogte.
In verband hiermee dient u zich dus vooralsnog NIET aan te melden voor de KOR.
Nadere informatie hieromtrent van uw Bond volgt zo spoedig mogelijk, ruimschoots vóór de vereiste
aanmelddatum van 3 december 2021. Wij raden u wel aan om, rekening houdend met uw
toekomstplannen, alvast na te gaan of toepassing van de KOR voor uw organisatie wenselijk is.

