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Hoofdstuk 1 Inleiding omzetbelasting 
 

(U kunt voor het samenstellen van de gevraagde aangiften omzetbelasting gebruik maken van het 
“Model BTW-aangifte”.) 
  
Opgave 1 
Jaap is in 2019 gestart als ZZP’er. Hij verricht allerlei klussen voor particulieren en andere 
ondernemers. Voor sommige van deze klussen geldt het 9%-tarief. 
Het is inmiddels april 2020 en Jaap moet zijn aangifte Omzetbelasting over het eerste kwartaal van 
2020 nog invullen. Hij heeft daartoe de volgende gegevens verzameld: 
 

Omzet 21%:  € 4.700 (inclusief omzetbelasting) 
Omzet 9% € 1.200 (inclusief omzetbelasting) 
Aan Jaap in rekening gebrachte Omzetbelasting 21% € 340,67  
Aan Jaap in rekening gebrachte Omzetbelasting 9% € 31,50  

 
Gevraagd: 
Stel voor Jaap de aangifte omzetbelasting samen over het 1e kwartaal van 2020.  
 
Opgave 2 
Elmar is ondernemer voor de omzetbelasting. Hij exploiteert een café in het centrum van 
Zwijndrecht. 
Hij heeft over het 3e kwartaal van 2020 de volgende gegevens verzameld (alle bedragen zijn inclusief 
omzetbelasting). 
 

 Omzet 

Bier € 14.218,00 

Frisdrank € 2.114,00 

Koffie en thee € 480,00 

Wijn en gedistilleerd € 3.190,00 

Sigaretten e.d. € 4.210,00 

Totale omzet € 24.212,00 
 
Daarnaast heeft Elmar in het 3e kwartaal voor € 350 aan 21%-goederen en voor € 120 aan 9% 
goederen voor privé doeleinden gebruikt (dit zijn verkoopprijzen inclusief OB). De kostprijs van deze 
goederen bedroegen resp. € 110 en € 40 (exclusief OB). 
Het saldo van de grootboekrekening 180 Te vorderen OB bedraagt over het 3e kwartaal van 2020 
€ 1.321,14. 
 
Gevraagd: 
Stel voor Elmar de aangifte omzetbelasting samen over het 3e kwartaal van 2020.  
 
Opgave 3 
Rob is ondernemer voor de omzetbelasting in Nederland. Hij is voor zaken in Brussel en ziet daar een 
fors afgeprijsde computer staan in de etalage van een Brusselse winkel. Hij besluit om deze computer 
te kopen. 
De prijs bedraagt € 699 (inclusief 21% Belgische BTW). 
 
Gevraagd: 
Onderzoek welke mogelijkheden er zijn m.b.t. de heffing van omzetbelasting. Beschrijf daarbij alle 
mogelijkheden en formaliteiten waaraan Rob en/of de Belgische leverancier moeten voldoen.  
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Opgave 4 
Lodewijk heeft een winkel in groenten en fruit. Daarnaast verkoopt hij ook diverse geconserveerde 
producten. Lodewijk heeft de volgende gegevens verzameld over het 2e kwartaal van 2020. 
 

Omzet 21%:  € 7.360 (inclusief omzetbelasting) 
Omzet 9% € 43.600 (inclusief omzetbelasting) 
Aan Lodewijk in rekening gebrachte Omzetbelasting 21% € 900  
Aan Lodewijk in rekening gebrachte Omzetbelasting 9% € 1.500  

 
Gevraagd: 
Stel voor Lodewijk de aangifte omzetbelasting samen over het 2e kwartaal van 2020.  
 
Opgave 5 
Jan Groen heeft een redelijk goed lopende groetenboerderij in Gastel. Hij heeft in het 3e kwartaal van 
2020 de volgende gegevens verzameld: 

Verkopen laag tarief € 52.317 (inclusief OB) 
Verkopen hoog tarief € 11.418 (inclusief OB) 
Voorbelasting € 6.218  
   

Onder de inkopen is een relatiegeschenk opgenomen van € 500 (exclusief 21% omzetbelasting). Dit 
geschenk is verstrekt aan een leverancier i.v.m. zijn 25-jarig huwelijk. Onder de inkopen is tevens 
begrepen de aankoop van 16 trainingspakken t.b.v. de voetbalvereniging “Gastel Vooruit” waar Jan 
zowel een fervent supporter als ook sponsor is. De kosten van deze trainingspakken bedroegen 
totaal € 1.280, inclusief 21% omzetbelasting. 
 
Gevraagd: 
Stel voor Jan de aangifte omzetbelasting samen over het 3e kwartaal van 2020. 
 
Opgave 6 
Henk Klein heeft een eenmanszaak, die niet echt goed loopt. Henk doet OB-aangifte per jaar. 
Hij heeft over 2019 de volgende gegevens verzameld: 
 

 

 
Gevraagd: 

1. Stel voor Henk de aangifte omzetbelasting samen over 2019 in de 3 situaties. Geef tevens de 
journaalpost van het doen van de aangifte omzetbelasting. 

2. Kan Henk in 2020 opteren voor de KOR als hij dezelfde gegevens als in situatie 2 zou 
overleggen? 

 
Opgave 7 
Hubert heeft geopteerd voor de KOR vanaf 1 januari 2020. Over de maanden januari tot en met 
september 2020 heeft hij een omzet gerealiseerd van € 14.000 en in oktober realiseert hij nog eens 
€ 2.000 omzet. In de periode tot en met september 2020 is aan hem een bedrag ad. € 380 aan 
voorbelasting in rekening gebracht en in oktober nog eens € 60. 
Op 1 november 2020 krijgt hij een opdracht van € 5.000 die hij ook helemaal uitvoert en factureert in 
november 2020 en in december 2020 realiseert hij met diverse opdrachten nog een omzet van 
€ 2.000. In de maanden november en december werd aan Hubert nog € 350 omzetbelasting door zijn 
leveranciers in rekening gebracht. 

 Situatie 1 Situatie 2 Situatie 3 

Omzet (exclusief 21% omzetbelasting):  € 45.000 € 45.000 € 45.000 

Voorbelasting € 7.500 € 8.000 € 8.500 
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Gevraagd: 

1. Wat zijn de gevolgen voor Hubert van het overschrijden van de € 20.000 grens in november 
2020? 

2. Stel de aangifte omzetbelasting samen die Hubert moet doen over het 4e kwartaal van 2020. 
3. Hoe lang kan Hubert geen gebruik meer maken van de KOR? 

 
Opgave 8 
Peter Houtman exploiteert (in de vorm van een eenmanszaak) een cafébedrijf. In dit café verkoopt 
hij voornamelijk bier, maar ook andere alcoholhoudende dranken, frisdranken en sigaretten.  
 
Omdat Peter zijn dagelijkse omzet niet kan uitsplitsen op hoog tarief / laag tarief en 0% goederen, 
maakt zijn adviseur aan het einde van het kalenderjaar een methodeberekening. Het overzicht ziet er 
als volgt uit: 
 
 

  Winkelwaarde Omzetbelasting Omzet excl. OB 

Omzet hoog € 260.489 € 45.208 € 215.280 

Omzet laag € 75.490 € 4.273 € 71.217 

Omzet 0% 16.768  16.768 

Totale omzet € 352.747 € 49.481 € 303.265 

 
In zijn OB-aangiften over het jaar 2020 heeft Peter in totaal (hoog en laag tarief) € 50.213 
verantwoord als te betalen Omzetbelasting. 
 
Geef de boeking die moet worden gemaakt n.a.v. de herrekening van de Omzetbelasting. 
 
Opgave 9 
Fleur Bloemen exploiteert een bloemenwinkel in het centrum van Weert.   
Fleur maakt bij het opstellen van de aangiften Omzetbelasting (per kwartaal) gebruik van geschatte 
bedragen m.b.t. verdeling van de omzet hoog/laag tarief. De aangiften over het 1e t/m het 4e 
kwartaal 2020 zien er als volgt uit: 
 

 1e kw. 2e kw. 3e kw. 4e kw. Totaal 

Omzet hoog € 8.218 € 9.976 € 7.436 € 6.436 € 32.066 

Omzet laag € 43.945 € 65.345 € 52.177 € 45.659 € 207.126 

Totale omzet € 52.163 € 75.321 € 59.613 € 52.095 € 239.192 

Totale Omzetbelasting € 5.681  € 7.976  € 6.257  € 5.461  € 25.375  

 
De methodeberekening die door de adviseur van Fleur werd opgesteld geeft de volgende uitkomsten 
over 2020: 
 

  Winkelwaarde Omzetbelasting Omzet excl. OB 

Omzet hoog € 42.876 € 7.441 € 35.435 

Omzet laag € 214.836 € 17.739 € 197.097 

Totale omzet € 257.712 € 25.180 € 232.532 

 
Geef de boeking die moet worden gemaakt n.a.v. de herrekening van de Omzetbelasting. 
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Opgave 10 
Een bloemist verkoopt in zijn winkel zowel goederen tegen het hoge als het lage tarief. De bloemist 
splitst zijn contante omzet niet. In de kwartaal aangiften OB maakt hij een ruwe schatting van de 
verdeling van de contant ontvangen omzet. 
Aan de hand hiervan heeft hij de volgende gegevens verzameld over het 4e kwartaal van 2020: 
 

Omzet hoog tarief € 0 

Omzet laag tarief (exclusief OB) € 14.851 

Omzet 0% € 264 

BTW over privé gebruik van de auto € 95 

Voorbelasting € 717 

  
1) Stel de aangifte Omzetbelasting samen over het 4e kwartaal van 2020. 
 
De betreffende bloemist maakt voor de splitsing van de ontvangsten gebruik van methode I van art. 
16 van het Uitvoeringsbesluit Omzetbelasting. De volgende gegevens zijn bekend: 
 
 Totaal Hoog tarief Laag tarief 0%-tarief 

Voorraad 1-1-2020 tegen inkoopprijs  3.910 650 0 

Inkopen 2020  7.540 15.380 393 

Winkelwaarde voorraad 31-12-2020  12.310 2.316 0 

Winkelontvangsten 2020 (inclusief OB) 44.752    

Winstopslag in % van de verkoopprijs excl. OB  65% 50% 10% 

 
Deze bloemist heeft volgens de administratie een totale omzet (inclusief omzetbelasting) 
gerealiseerd van € 44.752.  
Over de eerste 3 kwartalen van 2020 heeft hij in totaal € 4.027 te betalen omzetbelasting 
aangegeven. 
 
2) Bereken aan de hand van deze gegevens de over het jaar 2020 af te dragen OB.  
3) Geef de journaalpost van de suppletieaangifte. 
 
Opgave 11 
Piet Ekel (ook wel Malle Pietje genoemd) heeft een handel in 2e hands producten die hij voornamelijk 
inkoopt bij particulieren. In het 1e kwartaal van 2020 heeft Piet in totaal voor € 10.000 producten 
ingekocht. Hij heeft van deze goederen in dit kwartaal voor € 15.000 verkocht. De inkoopwaarde van 
deze verkopen bedroegen € 6.500. Van de inkopen in het 1e kwartaal is dus nog € 3.500 voorraad 
aanwezig. 
Piet verkoopt alleen maar producten waarvoor de globalisatieregeling niet geldt. 
 
1) Geef de journaalpost van de inkopen als deze uitsluitend contant plaatsvinden. 
2) Bereken aan de hand van deze gegevens de af te dragen omzetbelasting over het 1e kwartaal 

van 2020. 
3) Geef de journaalpost van de verkopen als deze uitsluitend per kas plaatsvinden. 
4) Hoeveel omzetbelasting zou Piet moeten afdragen als hij de globalisatieregeling zou 

toepassen. 
5) Geef een verklaring voor het verschil in de uitkomst van vraag 2 en vraag 4.   
 
Opgave 12 
Ruud Vromen exploiteert een bedrijf in kantoorartikelen, dat in de loop van de tijd is uitgegroeid  tot 
een middelgrote kantoorgroothandel: Vromen kantoorgroothandel. Hij begeeft zich de laatste jaren 
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zelfs op het gebied van kantoorinrichting en kantoorverbouwingen. Ruud Vromen heeft hier een 
architect voor in dienst. 
Omdat hij zich vooral richt op de omringende landen heeft hij de naam van zijn bedrijf omgedoopt 
tot “Vromen Office Equipment”.  “Vromen Office Equipment” telt nu 40 medewerkers en is nog 
steeds groeiende.  
 
Over december 2020 zijn de volgende gegevens uit de administratie gehaald. 
 
Inkoopboek 
 
Let op: de gegevens van het inkoopboek, waaronder de BTW-bedragen, zijn juist! Ook voldoen de 
ontvangen facturen verwerkt in het inkoopboek aan alle vereisten van de Wet OB.  
 

Boekstuk 
nummer 

Fact 
Datum 

Omschrijving Bedrag (ex. 
BTW) in € 

BTW-
bedrag 

I 2020-1100 2/12 1.000 pakken papier à € 1 bij 
“Papiergroothandel Brussel” in Brussel 

1.000  0 

I 2020-1101 3/12 40 vitrines à € 50 bij “Banen winkelinrichting” 
te Mechelen (België) 
 

2.000  0 

I 2020-1102 4/12 Kerstpakketten voor personeel bij Sligro 3.600 756 

I 2020-1103 5/12 Computerbenodigdheden bij “Van Zanten 
Inkt” te Amsterdam 
 

5.100  1.071 

I 2020-1104 6/12 Inkopen eten en drinken voor kantine 
 

2.000 180 

I 2020-1105 10/12 Twee computers bij “Computer Land” in  
Londen (Engelse BTW in rekening gebracht; 
afhaaltransactie) 

4.000  840 

I 2020-1106 13/12 Onderhoudswerkzaamheden pand “Vromen 
Office Equipment”  

3.000  630 

I 2020-1107 15/12 Schoonmaakkosten “Schoon totaal” 
 

1.500  315 

I 2020-1108 18/12 Inkopen eten en drinken voor kantine 
 

1.000  90 

I 2020-1109 22/12 Huur pand  
 

8.000 1.680 

  
Verkoopboek 
 
Let op: de facturen zijn op dezelfde wijze opgemaakt als de verkoopfacturen die bij de aangifte 
aanwezig zijn. 
 

Factuur 
nummer 

Debiteur Omschrijving Bedrag (ex. 
BTW) in €  

V 2020-7200 Heinrich Gmbh 
Bad Homberg 
(Duitsland) 

20 computers à € 1.500 (Vromen Office 
Equipment zorgt voor vervoer) 

 30.000 

V 2020-7201 Kantoorwinkel 
Turnhout (België) 
 

Kantoorbenodigdheden (papier, inktpatronen, 
balpennen). Na ontvangst van de goederen in 
Eindhoven: contante betaling 

 825 
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V 2020-7202 Mev. B. van 
Vlimmeren te 
Turnhout  
(België) 

1 computer à € 1.500 
1 printer à € 500 
5 pakken papier 

 2.075 

V 2020-7203 Heinrich Gmbh 
Bad Homberg 
(Duitsland) 
 

Ontwerptekeningen voor de verbouwing van 
kantoor in Bad Homberg 

 7.000 

V 2020-7204 Gasserhof Gmbh 
Genève 
(Zwitserland) 
 

5 printers 
Vromen Office Equipment zorgt voor vervoer 
naar Zwitserland 

 2.500 

V 2020-7205 Van Aken 
Kantoor- 
artikelen BV 
Breda 
 

Diverse advieswerkzaamheden voor de 
inrichting van “Van Aken Kantoorartikelen BV” 

 2.500 

V 2020-7206 Mev. B. van 
Vlimmeren te 
Turnhout  
(België) 

Advieswerkzaamheden voor de inrichting van 
de werkkamer van mevr. van Vlimmeren 

 500 

V 2020-7207 Kantoorwinkel 
Turnhout (België) 
 

Kantoorbenodigdheden (papier, inktpatronen, 
balpennen).  
Na ontvangst van de goederen in Eindhoven: 
contante betaling 

 1.400 

V 2020-7208 Kantoorhandel 
Van Zummer VOF 
te Eindhoven 

10 printers à € 250 
100 pakken papier à € 2,50 
5 computers à 2.500 

 15.250 

V 2020-7212 
tm V 2020-
7385 

Verschillende 
klanten 

Verschillende kantoorartikelen. 225.000 

 
Overige gegevens: 
 
Opmerking:  verwerken na beoordeling bijgevoegde facturen. 
 

a. In augustus bestond “Vromen Office Equipment” vijfentwintig jaar. Dit werd gevierd met 
een diner in de Egelantier te Ulvenhout (Noord Brabant). 
Voor dit avondje vertier met eten en drank werd uiteindelijk een rekening gepresenteerd 
van € 9.000 (excl. € 1.140 BTW). 

b. De heer Vromen werkt regelmatig thuis. Hij richt dan ook één van de grote slaapkamers 
in zijn privéwoning in als werkkamer. Hij neemt uit de voorraad van Vromen Office 
Equipment voor € 4.000 aan kantoorbenodigdheden mee.  

c. In januari t/m november 2020 heeft Vromen Office Equipment voor  € 30.000 (ex. BTW) 
eten en drinken (géén alcoholische dranken) aangeschaft voor de kantine. Het personeel 
betaalt een eigen bijdrage voor de kantine van € 40 per maand per werknemer 
 

Gevraagd: 
Stel de aangifte Omzetbelasting samen over december 2020. Maak hierbij gebruik van de 
bijgevoegde modellen 
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Opmerkingen: 

• de verschillende gegevens uit het inkoop- en verkoopboek moet je in  
onderstaande tabellen verwerken (onderdeel 1 en 2); 

 
1. Inkoopboek 

 
a.  

Totaal inkopen (3-1-a leveringen en 4-1 diensten) tegen 21% 
(9-1- OB) 

  

Boekstuknummer Fact datum Bedrag BTW Art Wet OB Rubriek 

      

      

      

      

Totaal      

 
b.   

Totaal inkopen (3-1-a leveringen) tegen 9% (9-2-a jo Tabel I OB) 
 

  

Boekstuknummer Fact datum Bedrag BTW Art Wet OB Rubriek 

      

      

      

Totaal      

 
c.    

Verwervingen (17a jo 17b 17c jo 17d OB) uit landen binnen de 
EU tegen 21% 

  

Boekstuknummer Fact datum Bedrag BTW Art Wet OB Rubriek 

      

      

      

      

Totaal      

 
      Verdere verwerking van de onder c. genoemde verwervingen (indien van  
       toepassing): 
   

Fact. Nr. / 
boekstuknr. 

Fact datum  BTW Rubriek 

     

     

     

 
d.    

Invoer (18-1-a OB) 
 

  

Boekstuknummer Fact datum Bedrag BTW Art Wet OB Rubriek 
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2.   Verkoopboek 
a.    

Diensten (4-1 OB) tegen 21% (9-1 OB) 
 

  

Factuurnr Debiteur Bedrag BTW Art Wet OB Rubriek 

      

      

      

Totaal      

 
b.    

Diensten (4-1 OB) tegen 9%   

Factuurnr Debiteur Bedrag BTW Art Wet OB Rubriek 

      

      

 
 
c.    

Levering tegen 21%   

Factuurnr Debiteur Bedrag BTW Art Wet OB Rubriek 

      

      

      

      

      

Totaal      

 
Leveringen naar het buitenland (rubriek 3) 
d. 
 

Leveringen naar landen buiten de EU (uitvoer) 

Factuurnr Debiteur Bedrag Rubriek 

    

    

    

Totaal    

  
e. 

Leveringen naar landen binnen de EU  

Factuurnr Debiteur Bedrag Rubriek 

    

    

Totaal    

 
f.  
 

Leveringen naar landen buiten de EU (uitvoer) 

Factuurnr Debiteur Bedrag Rubriek 
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Totaal    
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Hoofdstuk 2 Privégebruik 
 
Opgave 1 
Gerard Somers exploiteert een kapperszaak in Heeze. Hij exploiteert deze zaak in een pand dat zijn 
eigendom is. De benedenverdieping van het pand wordt bijna helemaal gebruikt voor de 
kapperszaak. Een klein gedeelte van de benedenverdieping wordt zowel zakelijk als privé gebruikt. 
De hele bovenverdieping en de garage wordt gebruikt voor privé. 
 
Het totale pand heeft een WOZ-waarde van € 210.000, waarvan 45% is toe te rekenen aan het 
zakelijk gedeelte. 
 
Gevraagd: 

1) Welke gegevens ontbreken nog, om Gerard te kunnen adviseren m.b.t. de 
vermogensetikettering van dit pand. 

 
Gerard heeft uiteindelijk 3 mogelijkheden m.b.t. de vermogensetikettering: 

a) Hele pand ondernemingsvermogen 
b) Hele pand privé vermogen 
c) Pand boekhoudkundig splitsen conform het gebruik 

 
Gevraagd: 

2) Welke boeking moet Gerard maken in situatie a m.b.t. het privé gebruik van het pand? 
3) Welke boeking kan Gerard maken in situatie b m.b.t. het zakelijk gebruik van het pand? 

Welke voorwaarde(n) gelden hiervoor? 
4) Op welke wijze wordt in situatie c het pand verwerkt in de aangifte Inkomstenbelasting van 

Gerard? 
5) Hoe wordt in de 3 genoemde situaties omgegaan met een eventuele financiering van het 

pand? 
 
 
Opgave 2 
Rick van Haaren exploiteert (in de vorm van een eenmanszaak) een schoenhandel annex 
schoenreparatiebedrijf. Daarnaast verkoopt hij ook exclusieve leren tassen (zowel voor mannen als 
voor vrouwen).  
De onderneming wordt uitgeoefend in een gecombineerd woon-winkelpand dat eigendom is van 
Rick. Voor de inkomstenbelasting is het volledige pand geactiveerd op de balans. Het woongedeelte 
beslaat 40% van dit pand (ook wat de waarde betreft). 
 

010 Pand 443 Onderhoudskosten pand 

030 Auto 445 Energiekosten en water 

050 Eigen vermogen 460 Autokosten 

060 Privé 470 Reclamekosten 

070 Hypothecaire lening 700 Voorraad schoenen 

130 Debiteuren 710 Voorraad tassen 

140 Crediteuren 800 Kostprijs verkopen 

180 Te vorderen Omzetbelasting 850 Opbrengst verkopen 

181 Te betalen Omzetbelasting 910 Intrestkosten 

442 Huisvestingskosten 950 Diverse baten en lasten 

 
In het jaar 2020 hebben zich de volgende feiten voorgedaan. Geef de journaalposten. U mag daarbij 
alleen gebruik maken van bovenstaande grootboekrekeningen. 
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1) De WOZ-waarde van het pand bedraagt € 325.000.  

 
Geef de boeking t.a.v. het privé gebruik van dit pand. 

 
2) Rick heeft voor privé gebruik goederen uit de zaak opgenomen. Het betreft voor zowel hem zelf 

als voor zijn echtgenote jaarlijks 4 paar schoenen elk. De kostprijs van de herenschoenen 
bedroeg totaal € 200 en voor de damesschoenen € 290. Beide bedragen zijn exclusief 21% 
Omzetbelasting. 
 
Geef de boeking t.a.v. het privé gebruik van deze schoenen. 

  
3) Ricks echtgenote, Ria, heeft haarzelf voor de kerst een exclusieve tas van het merk Anuschka 

cadeau gedaan. De kostprijs van deze tas bedraagt € 120 (exclusief Omzetbelasting). Rick 
hanteert normaal gesproken een winstopslag van 100% op de inkoopprijs.  
 
Geef de boeking t.a.v. het privé gebruik van deze tas. 

 
4) Rick heeft in 2020 de volgende nota’s ontvangen van het energiebedrijf (dat zowel gas, water als 

elektriciteit levert): 

 Gas Elektriciteit Water 

Levering € 4.200 € 3.600 € 680 

BTW 21%/21%/9% € 882 € 756 € 61 

Totaal verschuldigd € 5.082 € 4.356 € 741 

Privé aandeel 20% 25% 60% 

 
Geef de boeking t.a.v. het privé gebruik van de energiekosten. 

 
Opgave 3 
Rob de Haan exploiteert (in de vorm van een eenmanszaak) een herenmodezaak. 
In zijn grootboek komen o.a. de volgende rekeningen voor: 
 

030 Auto 445 Energiekosten en water 

050 Eigen vermogen 460 Autokosten 

060 Privé 470 Reclamekosten 

130 Debiteuren 700 Voorraad herenkleding 

140 Crediteuren 800 Kostprijs verkopen 

180 Te vorderen Omzetbelasting 810 Afwaardering voorraad 

181 Te betalen Omzetbelasting 850 Opbrengst verkopen 

420 Personeelskosten 910 Intrestkosten 

442 Huisvestingskosten 950 Diverse baten en lasten 

443 Onderhoudskosten pand   

 
In het jaar 2020 hebben zich de volgende feiten voorgedaan. Geef de journaalposten. U mag daarbij 
alleen gebruik maken van bovenstaande grootboekrekeningen. 
 
Rob heeft voor privé gebruik goederen uit de zaak opgenomen. Het betreft voor hem eigenlijk zijn 
hele garderobe. De inkoopprijs van de kleding die hij voor zichzelf gebruikt heeft in 2020 € 1.600 
bedragen (exclusief omzetbelasting). De verkoopprijs bedraagt € 3.000 (inclusief omzetbelasting). 
Ongeveer de helft van deze producten kan niet worden aangemerkt als “van geringe waarde”. 
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1) Geef de boeking t.a.v. het privé gebruik van deze kleding. (NB De voorraad is op dit moment nog 
niet geïnventariseerd) 

  
Rob heeft in 2020 de volgende nota’s ontvangen van het energiebedrijf (dat zowel gas, water als 
elektriciteit levert). 
Omdat het hele pand voor de Inkomstenbelasting tot het privévermogen wordt gerekend is hiervan 
nog niets geboekt. Rob mag echter de zakelijke energiekosten ten laste van zijn winst uit 
onderneming boeken (en uiteraard de betaalde omzetbelasting als voorbelasting aftrekken). 
 

 Gas Elektriciteit Water 

Levering € 6.000 € 4.000 € 900 

BTW 21%/21%/9% € 1.260 € 840 € 81 

Totaal verschuldigd € 7.260 € 4.840 € 981 

Privé aandeel 25% 20% 70% 

 
2) Geef de boeking t.a.v. het zakelijk gedeelte van de energiekosten. 
 
Onderstaand een gedeelte uit het Besluit: 2 december 2005   CPP2005/2687M Inkomstenbelasting 
inzake voorraadwaardering. 
 
 

Afd Omschrijving Afwaarderingspercentage maximaal 

  0-3 mnd 3-6 mnd 6-9 mnd 9-12 mnd 

O Hr.- en jgs.- modeartikelen 10 25 35 45 

 
Rob heeft de volgende inventarisatie van zijn voorraad op 31 december 2020 gemaakt: 
 

 Heren en jongens modeartikelen 

0-3 maanden € 18.000 

3-6 maanden € 10.400 

6-9 maanden € 4.900 

9-12 maanden € 3.200  

Totaal € 36.500 

 
3) Geef de boeking van de afwaardering van de voorraad per 31 december 2020. 
 
Opgave 4 
Fleur Bloemen exploiteert een bloemenwinkel in het centrum van Weert.   
 
In haar grootboek komen o.a. de volgende rekeningen voor: 
 

010 Pand 400 Afschrijvingskosten 

030 Auto 442 Huisvestingskosten 

050 Eigen vermogen 443 Onderhoudskosten pand 

060 Privé 445 Energiekosten en water 

070 Voorziening Omzetbelasting 460 Autokosten 

080 Hypothecaire lening pand 470 Reclamekosten 

100 Kas 700 Voorraad 

110 Rabobank 800 Kostprijs verkopen 

130 Debiteuren 850 Opbrengst verkopen 
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140 Crediteuren 910 Intrestkosten 

180 Te vorderen Omzetbelasting 950 Diverse baten en lasten 

181 Te betalen Omzetbelasting   

 
Fleur heeft voor privé gebruik goederen uit de zaak opgenomen. Het betreft 1 boeket bloemen per 
week. De inkoopprijs per boeket bedraagt ongeveer € 5,00 per stuk (exclusief 9% omzetbelasting). De 
verkoopprijs van een boeket bedraagt € 12,00 (inclusief 9% omzetbelasting).  
De vader van Fleur is in 2020 overleden. Voor zijn begrafenis heeft Fleur een bloemenkrans 
samengesteld met een inkoopwaarde van € 120,00 en een verkoopwaarde van € 300,00 (beide 
bedragen zijn exclusief 9% omzetbelasting). 
 
Geef de boeking t.a.v. de privé onttrekking van deze goederen. (NB De voorraad is op dit moment 
nog niet geïnventariseerd). 
 
Opgave 5 
Peter Houtman exploiteert (in de vorm van een eenmanszaak) een café bedrijf. In dit café verkoopt 
hij voornamelijk bier, maar ook andere alcoholhoudende dranken, frisdranken en sigaretten.  
In zijn grootboek komen o.a. de volgende rekeningen voor: 
 

010 Pand 420 Autokosten 

050 Eigen vermogen 442 Huisvestingskosten 

060 Privé 443 Onderhoudskosten pand 

070 Hypothecaire lening 445 Energiekosten en water 

080 Inventaris 470 Reclamekosten 

100 Rabobank 700 Voorraad bier en alcoholhoudende dranken 
(21%) 

130 Debiteuren 710 Voorraad frisdranken (9%) 

140 Crediteuren 720 Voorraad sigaretten (21%) 

170 Nog te betalen nettolonen 800 Kostprijs verkopen 

171 Nog te betalen aan 
Belastingdienst 

850 Omzet 

180 Te vorderen Omzetbelasting 910 Intrestkosten 

181 Te betalen Omzetbelasting 950 Diverse baten en lasten 

401 Brutolonen   

402 Sociale lasten   

403 Overige personeelskosten   

 
In het jaar 2020 hebben zich de volgende feiten voorgedaan. Geef de journaalposten. U mag daarbij 
alleen gebruik maken van bovenstaande grootboekrekeningen. 
 
1) Peter heeft in het jaar 2020 voor privé gebruik goederen uit de zaak opgenomen. Het betreft 

alcoholhoudende dranken, frisdranken en sigaretten. Hij heeft het volgende overzicht opgesteld:  
 

 Inkoopprijs 
(excl. OB) 

Verkoopprijs Omzetbelasting 

Bier € 400,00 € 850,00 21% 
Overig alcohol houdend € 160,00 € 450,00 21% 
Frisdranken en koffie € 150,00 € 600,00 9% 
Sigaretten € 750,00 € 850,00 21% 

Totaal € 1.460,00 € 2.750,00  
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Geef de boeking t.a.v. het privégebruik van deze goederen. 

 
2) Behalve de producten die Peter uit eigen onderneming heeft ingekocht, heeft hij in 2020 ook via 

zijn vaste drankenleverancier (Bavaria Bierbrouwerij uit Lieshout NB) ook 2 Bavaria Thuistaps 
aangeschaft. De inkoopprijs van deze exclusieve thuistap bedroeg € 240 (exclusief 21% 
Omzetbelasting). In de winkel kosten deze € 350 (inclusief 21% Omzetbelasting). Hij heeft de 
aanschaf van deze thuistaps op de grootboekrekening 080 Inventaris geboekt. Peter heeft deze 2 
thuistaps echter cadeau gegeven aan 2 van zijn vrienden t.g.v. hun verjaardagen. 
 
Geef de (correctie) boeking n.a.v. deze gegevens. U kunt hierbij gebruik maken van de 
grootboekrekening 950 Diverse baten en lasten. 
  

3) Peter heeft in 2020 de volgende nota’s ontvangen van het energiebedrijf (dat zowel gas, water 
als elektriciteit levert): 
 

  Gas Elektriciteit Water 

Levering € 3.800 € 2.400 € 925 

BTW 21%/21%/9% € 798 € 504 € 83 

Totaal verschuldigd € 4.598 € 2.904 € 1.007 

Privé aandeel 15% 25% 25% 

 
Alle kosten zijn op rekening 445 geboekt. 
 
Geef de boeking t.a.v. het privé gebruik van de energiekosten. 

 
Opgave 6 
Jos Marsman exploiteert een cafetaria in het centrum van Maarheeze. Deze onderneming is 
gevestigd in een pand dat hij op 1 april 2020 heeft gekocht en op 1 mei 2020 in gebruik heeft 
genomen.  
De specificatie van de aankoop van dit pand ziet er als volgt uit: 
 

Aankoopprijs  € 240.000 
Overdrachtsbelasting 2% € 4.800 

Totaal  € 244.800 
Aankoopkosten notaris  € 2.400 

Totale aanschafkosten  € 247.200 
 
In april heeft Jos dit pand verbouwd en op de benedenverdieping een cafetaria gecreëerd. De totale 
verbouwingskosten hebben € 40.000 bedragen, exclusief 21% Omzetbelasting. Na deze verbouwing 
is er sprake van een splitsbaar pand. Het woondeel beslaat in totaal 60% van het totale pand. De 
WOZ-waarde bedraagt € 260.000. De waarde van de ondergrond bedraagt € 80.000. De economische 
levensduur van het pand is 40 jaar. Het pand wordt volledig gefinancierd met een hypothecaire 
geldlening. 
 
Gevraagd: 

1) Geef de journaalpost van de aankoop van het pand. 
2) Geef de journaalpost van de verbouwing van het pand. 
3) Bereken de afschrijving van het pand over 2020. 
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Jos heeft over de maanden april 2020 t/m december 2020 in totaal € 8.000 energiekosten (gas en 
elektriciteit) betaald exclusief 21% omzetbelasting. Deze energiekosten heeft hij helemaal zakelijk 
geboekt. Hij heeft met de Belastingdienst afgesproken, dat hij voor de berekening van het privé 
gebruik de landbouwnormen (2019) mag toepassen. 
 
Gevraagd: 

4) Geef de journaalpost van het privé gebruik energiekosten. 
 
Jos heeft in 2020 een goed jaar gehad. In totaal heeft hij een omzet gerealiseerd van € 425.000, 
inclusief omzetbelasting. Hij verkoopt in zijn cafetaria zowel goederen die zijn belast met 21% 
omzetbelasting als goederen die zijn belast met 9% omzetbelasting. 
 
Hij heeft de volgende gegevens verzameld: 
 

 9% 21% 
Voorraad 1 mei 2020 € 0 € 0 

   
Inkopen € 120.000 € 43.000 
Voorraad 31 december 2020 € 2.400 € 800 
Brutowinst-% van de verkoopprijs exclusief OB 65% 35% 

   
Winkelontvangst € 435.000  

 
Gevraagd: 

5) Bereken de over 2020 verschuldigde omzetbelasting op basis van methode 1 
 
Over 2020 heeft Jos in totaal € 42.000 verschuldigde omzetbelasting aangegeven. 
 
Gevraagd: 

6) Geef de journaalpost die moet worden gemaakt n.a.v. de suppletie OB 
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Hoofdstuk 3 Privégebruik auto 
 

Opgave 1 
Rob de Haan exploiteert (in de vorm van een eenmanszaak) een herenmodezaak. 
In zijn grootboek komen o.a. de volgende rekeningen voor: 
 

030 Auto 445 Energiekosten en water 

050 Eigen vermogen 460 Autokosten 

060 Privé 470 Reclamekosten 

130 Debiteuren 700 Voorraad herenkleding 

140 Crediteuren 800 Kostprijs verkopen 

180 Te vorderen Omzetbelasting 810 Afwaardering voorraad 

181 Te betalen Omzetbelasting 850 Opbrengst verkopen 

420 Personeelskosten 910 Intrestkosten 

442 Huisvestingskosten 950 Diverse baten en lasten 

443 Onderhoudskosten pand   

 
Rob heeft in privé (zowel voor de IB als voor de OB) een Audi A5 Coupé 1.8 TFSI 160pk met een 
catalogusprijs van € 39.375. Deze auto wordt ook zakelijk gebruikt. In 2020 heeft Rob met deze auto 
8.000 km. gereden voor de onderneming en 7.000 kilometer voor privédoeleinden. Hij heeft alle 
facturen die hij in 2020 m.b.t. deze auto heeft ontvangen bewaard. In totaal heeft hij voor de auto de 
volgende kosten gemaakt: 
 

 Kosten Omzetbelasting 
Brandstof € 2.400 € 504 
Onderhoudskosten € 1.200 € 252 
Motorrijtuigenbelasting € 750  
Verzekering € 1.200  
Afschrijving € 6.500  

Totaal € 12.806 € 756 
 
1) Geef de boeking die Rob mag maken i.v.m. het zakelijk gebruik van deze privé auto. 

 
Op de balans van de onderneming staat een auto opgenomen. Het betreft een Volkswagen Polo 1.2 
70pk Trendline uit 2016 met een cataloguswaarde van € 13.900. Deze auto staat ter beschikking aan 
Ivar, de enige werknemer van Rob. Ivar mag deze auto ook voor privé doeleinden gebruiken. Het 
betreft een auto waarvoor een bijtelling geldt van 20% (dit bedrag wordt dus in het loon van Ivar 
opgenomen).  
 
2) Geef de boeking m.b.t. de inkomstenbelasting en de omzetbelasting die Rob aan het einde van 

het jaar moet maken i.v.m. het privégebruik van deze auto door Ivar. 
  

3) Hoe zou de boeking bij 2) luiden als Ivar jaarlijks een vergoeding zou betalen voor het privé 
gebruik van deze auto van € 2.780. (Alleen de boeking m.b.t. de omzetbelasting maken!) 

 
Opgave 2 
Fleur Bloemen exploiteert een bloemenwinkel in het centrum van Weert.   
In haar grootboek komen o.a. de volgende rekeningen voor: 
 

010 Pand 400 Afschrijvingskosten 

030 Auto 442 Huisvestingskosten 
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050 Eigen vermogen 443 Onderhoudskosten pand 

060 Privé 445 Energiekosten en water 

070 Voorziening Omzetbelasting 460 Autokosten 

080 Hypothecaire lening pand 470 Reclamekosten 

100 Kas 700 Voorraad 

110 Rabobank 800 Kostprijs verkopen 

130 Debiteuren 850 Opbrengst verkopen 

140 Crediteuren 910 Intrestkosten 

180 Te vorderen Omzetbelasting 950 Diverse baten en lasten 

181 Te betalen Omzetbelasting   

 
Op de balans van de onderneming staat een auto opgenomen. Het betreft een Peugeot 206+ uit 
2016 met een cataloguswaarde van € 8.840. Deze auto staat ook voor privé doeleinden ter 
beschikking aan Fleur. Het betreft een auto waarvoor destijds een bijtelling gold van 20% 
 
1) Geef de boeking m.b.t. de inkomstenbelasting en de omzetbelasting die Fleur aan het einde van 

het jaar moet maken i.v.m. het privégebruik van deze auto. 
  

2) Hoe zou de boeking bij 1) luiden als de totale kosten van deze auto over het jaar 2020 slechts 
€ 1.500 zouden hebben bedragen (exclusief Omzetbelasting). 

 
Opgave 3 
Peter heeft in privé een personenauto in zijn bezit welke hij ook voor de zaak gebruikt. Hij heeft op 
advies van zijn belastingadviseur een kilometeradministratie bijgehouden Hieruit blijkt dat hij in 2020 
in totaal 1.600 kilometer voor de onderneming heeft gereden.  
 
Peter heeft ook alle facturen bewaard m.b.t. deze auto. Hij heeft onderstaand overzicht 
samengesteld m.b.t. de kosten en de daarover verschuldigde BTW. De cataloguswaarde van deze 
auto bedraagt € 13.350. 
 

 Bedrag Omzetbelasting 

Onderhoudskosten € 800,00 € 168,00 
Benzine € 1.150,00 € 241,50 
Motorrijtuigenbelasting € 720,00 € 0,00 
Verzekering € 450,00 € 0,00 

Totaal € 3.120,00 € 409,50 
 
Geef de boeking t.a.v. het zakelijke gebruik van deze auto en de Omzetbelasting. 

 
 
Opgave 4 
In deze opgave wordt (tenzij anders gegeven) steeds uitgegaan van onderstaande gegevens m.b.t. 
een aangekochte auto: 
 
Aankoop auto 

Aankoop op 1-mei-20  € 25.000  
BTW 21% € 5.250  
Totaal  € 30.250  
Autokosten  Excl. OB Incl. OB 

Wegenbelasting  € 500  
Benzine 21% € 1.400 € 294 
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Onderhoud 21% € 500 € 105 
Verzekering  € 600   

Totaal  € 3.000 € 399 
Restwaarde auto  € 2.500  
Levensduur 6 jaar  
Cataloguswaarde  € 30.000  
Privégebruik 4.000 km  
Zakelijk gebruik 12.000 km  
Totaal 16.000   

 
Gevraagd: 
1) Bereken de totale autokosten als de auto als OV wordt aangemerkt 
2) Geef de journaalpost van de aanschaf van deze auto (OB als voorbelasting terug vorderen). 
3) Bereken de correctie voor het privé gebruik volgens art. 3.20 (NB: er is sprake van een auto met 

een bijtelling van 22%) 
4) Bereken de correctie voor het privé gebruik m.b.t. de Omzetbelasting 
5) Geef de journaalpost van het privé gebruik 
6) Werk de vragen 1 t/m 4 ook uit als er geen km. administratie zou zijn bijgehouden. U kunt de OB 

berekenen alsof er geen kilometeradministratie wordt bijgehouden. 
7) Werk de vragen 1 t/m 4 ook uit als de auto als privévermogen wordt aangemerkt. U kunt de OB 

berekenen alsof er geen kilometeradministratie wordt bijgehouden. 
 
Ander voorbeeld m.b.t. dezelfde auto: 
Stel dat deze auto wordt gebruik door een werknemer van de ondernemer. 
 
8) Hoe luiden de boekingen t.a.v. het privé gebruik als de werknemer geen vergoeding betaalt. 
9) Hoe luiden deze boekingen als de werknemer een vergoeding betaalt van € 200 per maand 
10) Hoe luiden deze boekingen als de werknemer een vergoeding betaalt van € 600 per maand. 
 
Vervolg voorbeeld m.b.t. dezelfde auto en werknemer: 
Stel dat deze auto wordt gebruikt door een werknemer van de ondernemer. 
Het gebruik van deze auto is als volgt: 

Privégebruik 200 km 
Woon-werk verkeer 3.800 km 
Zakelijk gebruik 12.000 Km 
Totaal 16.000 km 

 
11) Hoe luiden de boekingen t.a.v. het privé gebruik als de werknemer geen vergoeding betaalt. 
 
Opgave 5 
SOCRATIVE 
Bert Goedkoop heeft in 2020 op 1 februari een nieuwe auto gekocht. De aanschafprijs van deze auto 
bedraagt € 20.000 exclusief 21% (€ 4.200) Omzetbelasting.  De cataloguswaarde van de auto bedraagt 
€ 24.000. 
 In 2020 betaalt Bert voor deze auto nog € 750 omzetbelasting op facturen van onderhoud en 
benzinekosten. Dit bedrag heeft betrekking op € 3.571,42 kosten. 
Bert houdt een kilometeradministratie bij. Deze ziet er als volgt uit: 
 

Privé ritten 4.000 
Zakelijke ritten 16.000 

Totaal 20.000 
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Deze vragen worden ook gesteld in Socrative. 
 
1) Hoeveel bedraagt de aftrekbare voorbelasting omzetbelasting in 2020 (zonder rekening te houden 

met privé gebruik) als Bert deze auto voor de OB en IB tot zijn ondernemingsvermogen rekent. 
2) Hoeveel bedraagt in 2020 de correctie OB op basis van de kilometeradministratie. 
3) Hoeveel zou deze correctie bedragen als Bert geen kilometeradministratie zou bijhouden. 
4) Hoeveel bedraagt de bijtelling in de IB, als er sprake is van een auto met een CO2- uitstoot van 85 

gram per kilometer. 
5) Hoeveel kostenaftrek zou Bert mogen claimen als hij de auto voor de IB NIET tot zijn 

ondernemingsvermogen zou rekenen. 
6) Hoeveel zou de Omzetbelastingcorrectie bedragen als de auto zou worden gebruikt door een 

werknemer van Bert en deze een vergoeding zou betalen van € 300 per maand en er geen 
kilometeradministratie zou worden bijgehouden. 

 
Opgave 6 
Rik heeft op 1 april 2020 een Tesla Model Y Performance aangeschaft met een cataloguswaarde van 
€ 71.015. Rik gebruikt de auto ook voor privé doeleinden en hij houdt geen kilometeradministratie 
bij. Rik rekent de auto tot zijn ondernemingsvermogen voor de IB.  
 
1) Hoeveel bedraagt in 2020 de onttrekking voor het privé gebruik van deze auto door Rik. 
2) Hoeveel bedraagt de hierover verschuldigde omzetbelasting. 
3) Geef de journaalpost van het privé gebruik van deze auto.  
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Hoofdstuk 4 Belasting onroerende zaken 
 
Opgave 1 
Rob de Haan exploiteert (in de vorm van een eenmanszaak) een herenmodezaak. 
De onderneming wordt uitgeoefend in een gecombineerd woon-winkelpand aan de Kerkstraat in 
Eindhoven. Rob heeft dit pand in 2013 in eigendom verkregen. Het pand kostte destijds € 340.000 
inclusief kosten koper.  
Omdat het pand voor de Inkomstenbelasting als een niet-splitsbaar pand wordt aangemerkt heeft 
Rob het gehele pand (terecht) als privé vermogen aangemerkt. Het zakelijk gedeelte van het pand is 
70% van het totale pand. 
In zijn grootboek komen o.a. de volgende rekeningen voor: 
 

030 Auto 445 Energiekosten en water 

050 Eigen vermogen 460 Autokosten 

060 Privé 470 Reclamekosten 

130 Debiteuren 700 Voorraad herenkleding 

140 Crediteuren 800 Kostprijs verkopen 

180 Te vorderen Omzetbelasting 810 Afwaardering voorraad 

181 Te betalen Omzetbelasting 850 Opbrengst verkopen 

420 Personeelskosten 910 Intrestkosten 

442 Huisvestingskosten 950 Diverse baten en lasten 

443 Onderhoudskosten pand   

 
In het jaar 2020 hebben zich de volgende feiten voorgedaan. Geef de journaalposten. U mag daarbij 
alleen gebruik maken van bovenstaande grootboekrekeningen. 
 
1) In april 2020 werd het hele pand van binnen opgeknapt. Rob heeft van het aannemersbedrijf de 

volgende factuur ontvangen: 
 

Werkzaamheden bedrijfsruimten  € 12.000 
Werkzaamheden privé ruimten (GEEN HUURDERSLASTEN)  € 15.000 

Totaal  € 27.000 
Hierover verschuldigde Omzetbelasting 21% € 5.670 

Door u verschuldigd  € 32.670 
 
Journaliseer de ontvangst van deze factuur. 

 
2) Hoe zou de journaalpost van gegeven 1) luiden als Rob het pand voor de IB volledig tot zijn 

ondernemingsvermogen zou hebben gerekend?  
 
De WOZ-waarde van het pand bedraagt € 400.000. Dit is tevens de WEV van het pand. Omdat er 
m.b.t. het ondernemersgedeelte sprake is van een “kwalificerende werkruimte” mag Rob op grond 
van art. 3.17, lid 1, letter c, 1e een bedrag in aftrek brengen op zijn winst. Dit bedrag wordt berekend 
op 5,33% van de WEV van de werkruimte. 
Daarnaast mag hij de kosten aftrekken die als zgn huurderslasten kunnen worden aangemerkt. Rob 
heeft berekend dat deze in 2020 € 2.000 hebben bedragen. 
 
3) Geef de boeking die mag worden gemaakt n.a.v. het zakelijk gebruik van dit pand. 
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Opgave 2 
Rick van Haaren exploiteert (in de vorm van een eenmanszaak) een schoenhandel annex 
schoenreparatiebedrijf. Daarnaast verkoopt hij ook exclusieve leren tassen (zowel voor mannen als 
voor vrouwen). 
De onderneming wordt uitgeoefend in een gecombineerd woon-winkelpand dat eigendom is van 
Rick. Voor de omzetbelasting is dit pand niet tot het ondernemingsvermogen gerekend. Voor de 
inkomstenbelasting is het volledige pand geactiveerd op de balans. Het woongedeelte beslaat 40% 
van dit pand (ook wat de waarde betreft). 
 
In zijn grootboek komen o.a. de volgende rekeningen voor: 
 

010 Pand 443 Onderhoudskosten pand 

030 Auto 445 Energiekosten en water 

050 Eigen vermogen 460 Autokosten 

060 Privé 470 Reclamekosten 

070 Hypothecaire lening 700 Voorraad schoenen 

130 Debiteuren 710 Voorraad tassen 

140 Crediteuren 800 Kostprijs verkopen 

180 Te vorderen Omzetbelasting 850 Opbrengst verkopen 

181 Te betalen Omzetbelasting 910 Intrestkosten 

442 Huisvestingskosten 950 Diverse baten en lasten 

 
In het jaar 2020 hebben zich de volgende feiten voorgedaan. Geef de journaalposten. U mag daarbij 
alleen gebruik maken van bovenstaande grootboekrekeningen. 
 
1) In mei 2020 werd het hele pand van binnen opgeknapt en waar nodig opnieuw behangen. Rick 

heeft van het aannemersbedrijf de volgende factuur ontvangen: 
 

Schilderwerk bedrijfsruimten  € 4.500 
Onderhoudswerk privé ruimten (80% hiervan zijn huurderslasten)  € 5.000 

Totaal  € 9.500 
Hierover verschuldigde Omzetbelasting 21% € 1.995 

Door u verschuldigd  € 11.495 
 
Journaliseer de ontvangst van deze factuur. 

 
2) Hoe zou de journaalpost van gegeven 1) luiden als Rick het pand voor de IB niet tot zijn 

ondernemingsvermogen zou hebben gerekend?  
 
Opgave 3 
Fleur Bloemen exploiteert een bloemenwinkel in het centrum van Weert. Haar winkel is gevestigd in 
een pand dat zij op 1 juni 2018 heeft gekocht en op 1 september 2018 in gebruik heeft genomen. Het 
pand is technisch splitsbaar en is daarom voor het bedrijfsgedeelte (60% van het totaal) tot het 
ondernemingsvermogen gerekend. Bij de aankoop van het pand was omzetbelasting verschuldigd. 
Deze heeft zij voor zover mogelijk teruggevraagd (en gekregen). De aankoopprijs van het pand kan 
(voor zover relevant) als volgt worden uitgesplitst. 
 

Aankoopprijs pand € 260.000 
Omzetbelasting 21% € 54.600 
Aankoopkosten € 20.000 

Totale aankoopkosten € 334.600 
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De waarde van de ondergrond (tevens de restwaarde) bedraagt € 90.000. Het pand is destijds 
volledig gefinancierd met een hypothecaire geldlening ad. € 329.400 bij de Rabobank in Weert. Bij 
terug ontvangst van de Omzetbelasting over de aankoop van het pand (in september 2018) werd 
hierop een bedrag ad. € 29.400 afgelost. De huidige hypothecaire lening heeft dus nog een saldo van 
€ 300.000. 
  
In haar grootboek komen o.a. de volgende rekeningen voor: 
 

010 Pand 400 Afschrijvingskosten 

030 Auto 442 Huisvestingskosten 

050 Eigen vermogen 443 Onderhoudskosten pand 

060 Privé 445 Energiekosten en water 

080 Hypothecaire lening pand 460 Autokosten 

100 Kas 470 Reclamekosten 

110 Rabobank 700 Voorraad 

130 Debiteuren 800 Kostprijs verkopen 

140 Crediteuren 850 Opbrengst verkopen 

180 Te vorderen Omzetbelasting 910 Intrestkosten 

181 Te betalen Omzetbelasting 950 Diverse baten en lasten 

 
Gevraagd: 
1) Geef de journaalpost die in 2018 werd gemaakt bij de aankoop van het pand. 
 
In het jaar 2020 hebben zich de volgende feiten voorgedaan. Geef de journaalposten. U mag daarbij 
alleen gebruik maken van bovenstaande grootboekrekeningen. 
 
2) Het pand wordt in 35 jaar (lineair) afgeschreven. De afschrijving van het pand over 2020 moet 

nog worden geboekt. Geef de journaalpost van deze afschrijving. 
 
3) In augustus 2020 werd in een gedeelte van het pand onderhoud gepleegd. Fleur heeft ter zake 

hiervan de volgende factuur ontvangen: 
 

Werkzaamheden algemeen  € 3.000 
Werkzaamheden bedrijfsruimten  € 2.000 
Werkzaamheden privé ruimten (GEEN HUURDERSLASTEN)  € 4.500 

Totaal  € 9.500 
Hierover verschuldigde Omzetbelasting 21% € 1.995 

Door u verschuldigd  € 11.495 
 
Journaliseer de ontvangst van deze factuur. 

 
4) Hoe zou de journaalpost van gegeven 2) luiden als Fleur het pand voor de IB volledig tot haar 

ondernemingsvermogen zou hebben gerekend?  
 

Opgave 4 
Peter Houtman exploiteert (in de vorm van een eenmanszaak) een café bedrijf. In dit café verkoopt 
hij voornamelijk bier, maar ook andere alcoholhoudende dranken, frisdranken en sigaretten.  
De onderneming wordt uitgeoefend in een gecombineerd woon-winkelpand dat eigendom is van 
Peter. Voor de omzetbelasting is dit pand niet tot het ondernemingsvermogen gerekend. Voor de 
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inkomstenbelasting is het volledige pand geactiveerd op de balans. Het woongedeelte beslaat 30% 
van dit pand (ook wat de waarde betreft). 
 
In zijn grootboek komen o.a. de volgende rekeningen voor: 
 

010 Pand 420 Autokosten 

050 Eigen vermogen 442 Huisvestingskosten 

060 Privé 443 Onderhoudskosten pand 

070 Hypothecaire lening 445 Energiekosten en water 

080 Inventaris 470 Reclamekosten 

100 Rabobank 700 Voorraad bier en alcoholhoudende dranken 
(21%) 

130 Debiteuren 710 Voorraad frisdranken (9%) 

140 Crediteuren 720 Voorraad sigaretten (21%) 

170 Nog te betalen nettolonen 800 Kostprijs verkopen 

171 Nog te betalen aan 
Belastingdienst 

850 Omzet 

180 Te vorderen Omzetbelasting 910 Intrestkosten 

181 Te betalen Omzetbelasting 950 Diverse baten en lasten 

401 Brutolonen   

402 Sociale lasten   

403 Overige personeelskosten   

 
In het jaar 2020 hebben zich de volgende feiten voorgedaan. Geef de journaalposten. U mag daarbij 
alleen gebruik maken van bovenstaande grootboekrekeningen. 
 
1) In augustus 2020 werd het bedrijfsgedeelte van het pand van binnen aan een grote 

onderhoudsbeurt onderworpen. Daarnaast is er ook wat klein onderhoud aan de woning 
verricht. Peter heeft van het aannemersbedrijf de volgende factuur ontvangen: 
 

Schilderwerk bedrijfsruimten  € 8.000 
Timmerwerk bedrijfsruimten  € 6.000 
Onderhoudswerkzaamheden woning (GEEN HUURDERSLASTEN)   € 2.000 

Totaal  € 16.000 
Hierover verschuldigde Omzetbelasting 21% € 3.360 

Door u verschuldigd  € 19.360 
 
Journaliseer de ontvangst van deze factuur. 

 
2) Hoe zou de journaalpost van gegeven 1) luiden als Peter het pand voor de IB niet tot zijn 

ondernemingsvermogen zou hebben gerekend?  
 
3) De WOZ-waarde van het gehele pand bedraagt € 480.000.  

 
Geef de boeking t.a.v. het privé gebruik van dit pand. 
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Opgave 5 
Vooraf: In deze opgave wordt een woon-winkelpand gekocht met optie tot belaste levering voor 

de OB. Dit is in de praktijk niet mogelijk. De opgave is echter uitsluitend bedoeld om de 
boekingsgangen te kunnen volgen. 

 
Hans Heuvelmans is een zogenaamde bandparodist. Samen met zijn vrouw Nicole vormt hij het 
populaire duo “de Vlegeltjes”.  
Zij treden veel op tijdens feesten en partijen. Door het grote aantal verschillende acts hebben zij 
nogal wat kleding ter beschikking. Ook voor het samenstellen van de muziekbanden hebben zij nogal 
wat ruimte nodig. Hun thans gehuurde woning wordt veel te klein. 
Hans en Nicole kopen op 15 november 2020 een nieuwe woning met bedrijfsruimte. De totale 
aankoopkosten bedragen € 280.000. Zij kopen dit pand van een ondernemer. Koper en verkoper 
hebben een optieverzoek gedaan als bedoeld in art. 11, lid 1, letter a, 2e van de Wet OB 1968. Over 
de kale aankoopprijs ad. € 260.000 zijn Hans en Nicole 21% omzetbelasting verschuldigd. Deze 
omzetbelasting staat niet op de factuur van de notaris, maar is o.g.v. art. 12, lid 5 wet OB jo. art. 
24ba, lid 1, letter a  van het Uitvoeringsbesluit OB verschuldigd door de koper en wordt geheven via 
de OB-aangifte. Voor de financiering van het pand werd een 4,8% hypothecaire lening afgesloten ad. 
€ 260.000 bij de SNS-Bank. 
 
Gevraagd: 
1) Geef de journaalpost van de aankoop van het pand als dit pand voor de IB voor 25% als 

ondernemingsvermogen wordt aangemerkt. Ga er hierbij vanuit dat de hypotheek zoveel 
mogelijk wordt toegerekend aan het ondernemingsvermogen. 

2) Geef de boeking van de Omzetbelasting naar aanleiding van de aangifte over het 4e kwartaal 
2020. 

3) Hoeveel rente wordt er in 2020 betaald op de hypothecaire lening 
4) Geef de journaalpost van de betaling van deze rente als deze volledig via de zakelijke 

bankrekening wordt betaald. 
 
Hans en Nicole nemen het pand op 10 december 2020 in gebruik. In de tussentijd is het verband 
zodanig verbouwd, dat het bedrijfsgedeelte van het pand beschikt over een zeer uitgebreide inloop-
kledingkamer en een professionele geluidsstudio.  De verbouwingskosten hebben uitsluitend 
betrekking op het zakelijk gedeelte van het pand en hebben in totaal € 20.000 (exclusief BTW) 
bedragen. 

 
5) Geef de journaalpost van de ontvangst van de factuur van deze verbouwingskosten. 
 
Stel dat het pand vanaf 2021 voor 40% zakelijk wordt gebruikt. In de aangifte over het 4e kwartaal 
van 2021 moet de omzetbelasting m.b.t. het pand worden herzien. 
 
6) Bereken welk bedrag aan Omzetbelasting gedurende de herzieningsperiode moet worden 

herzien. 
7) Geef de boeking van de herziening over 2021. 
 
Voor het vervolg van de opgave moet u ervan uitgaan dat het zakelijke gedeelte van het pand voor de 
IB 25% is. 
 
Het pand heeft een restwaarde van € 80.000 (grondwaarde). De geschatte resterende economische 
levensduur bedraagt nog 35 jaar.  
 
8) Bereken de afschrijving van het pand over het jaar 2020; 
9) Welke invloed heeft art. 3.30a van de Wet IB op de hoogte van de fiscaal mogelijke afschrijving? 
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10) Geef de journaalpost van de afschrijving op het pand. 
 
In 2021 wordt het pand grondig onderhouden. Zo wordt het binnenschilderwerk helemaal gedaan, 
wordt er een nieuw dak op het pand gelegd en wordt er een nieuwe keuken aangebracht. De 
specificatie van de ontvangen factuur: 
 

Binnen schilderwerk (HUURDERSLASTEN) € 12.000 
Renovatie dakconstructie € 8.000 
Renovatie keuken € 15.000 

Subtotaal € 35.000 
BTW 21% van € 35.000 € 7.350 

Factuurbedrag € 42.350 
 
11) Geef de journaalpost van deze factuur 
 
Opgave 6 
Beantwoord de vragen van opgave 5 nogmaals, maar nu met het gegeven dat het pand voor de IB 
volledig als ondernemingsvermogen wordt aangemerkt. 
 
Opgave 7 
SOCRATIVE TOETS 
Bert Goedkoop, ondernemer,  heeft op 1 juli 2020 een pand gekocht. Dit pand gaat hij voor 65% 
zakelijk gebruiken en voor 35% privé. De aanschafwaarde was € 220.000, exclusief € 10.000 
aankoopkosten. De WOZ-waarde van het pand bedraagt  € 225.000. De waarde van de ondergrond 
bedraagt € 75.000 (inclusief toerekening aankoopkosten). De economische levensduur van het pand 
bedraagt 40 jaar. 
 
Het pand wordt op 1 oktober 2020 in gebruik genomen. In de tussentijd is dit pand verbouwd. De 
kosten van de verbouwing hebben € 40.000 (exclusief 21%  (€ 8.400) Omzetbelasting) bedragen. 
Deze kosten kunnen voor 80% worden toegerekend aan het zakelijke gedeelte van het pand. Het 
pand en de verbouwing werden per 1 juli 2019 volledig gefinancierd met een hypothecaire 
geldlening van € 270.000. Deze geldlening draagt een rente van 4,5%. 
  
Deze vragen worden ook gesteld door middel van Socrative. 
1) Hoeveel bedraagt de balanswaarde van het pand (per 1 oktober 2020) als Bert besluit het hele 

pand tot zijn ondernemingsvermogen te rekenen. 
2) Hoeveel bedraagt de balanswaarde van het pand (per 1 oktober 2020) als Bert besluit het pand 

voor 65% tot zijn ondernemingsvermogen te rekenen. 
3) Hoeveel bedraagt de terug te vorderen Omzetbelasting met betrekking tot de verbouwing als het 

pand voor de IB volledig tot het ondernemingsvermogen wordt gerekend.. 
4) Hoeveel bedraagt de afschrijving van het pand over 2020 als het gehele pand tot het 

ondernemingsvermogen wordt gerekend. 
5) Hoeveel bedraagt de afschrijving van het pand over 2020 als het pand voor 65% tot het 

ondernemingsvermogen wordt gerekend. 
6) Hoeveel hypotheekrente is aftrekbaar in 2020 als Bert het gehele pand tot zijn 

ondernemingsvermogen rekent. 
7) Hoeveel hypotheekrente is aftrekbaar in 2020 als Bert het pand voor 65% tot zijn 

ondernemingsvermogen rekent. 
8) Hoeveel bedraagt de bijtelling ex. art. 3.19 als Bert het gehele pand tot het 

ondernemingsvermogen rekent. 
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9) Hoeveel zouden de aftrekbare verbouwingskosten voor de IB zijn geweest als er sprake zou zijn 
geweest van regulier onderhoud i.p.v. een verbouwing voorafgaand aan de ingebruikneming van 
het pand als Bert het gehele pand tot zijn ondernemingsvermogen rekent. 
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Hoofdstuk 5 Boekingen en aansluitingen loonheffing 
 
 

Opgave 1 
Peter Houtman exploiteert (in de vorm van een eenmanszaak) een café bedrijf. In dit café verkoopt 
hij voornamelijk bier, maar ook andere alcoholhoudende dranken, frisdranken en sigaretten.  
In zijn grootboek komen o.a. de volgende rekeningen voor: 
 

170 Nog te betalen nettolonen 
171 Nog te betalen aan Belastingdienst 
401 Brutolonen 
402 Sociale lasten 
403 Overige personeelskosten 

 
Peter heeft een werknemer in dienst. Het loonoverzicht van de maand juni 2020 ziet er als volgt uit: 
 

Werkgeverslasten over  het tijdvakloon 

 Lasten Afdrachten 

Nettoloon af te dragen aan werknemer  € 2.001,83 
Af te dragen premies werknemersverzekeringen  € 276,24 
Af te dragen ink.afh. bijdrage Zvw  € 160,80 
Af te dragen loonheffing  € 398,17 
Brutoloon € 2.400,00  
Premie WW-Awf € 70,56  
Basispremie WAO/IVA/WGA € 174,48  
Whk (gedifferentieerde premie Werkhervattingskas) € 31,20  
Werkgeversvergoeding ZVW € 160,80  
 Totaal lasten/afdrachten werkgever € 2.837,04 € 2.837,04 

 
a) Geef de boeking van deze loongegevens over de maand juni 2020. 
b) Geef de boeking van de betalingen (via de Rabobank) van de hieruit voortvloeiende 

bedragen aan de werknemer en aan de Belastingdienst. 
 
Opgave 2 
De loonbetaalstaat over december 2020 van Ruud Brood ziet er als volgt uit:  
 

Bruto lonen   € 85.320,00 
Inhoudingen:   
Loonheffingen € 32.820,00  
Pensioenpremies € 1.950,00  

  € 34.770,00 

Netto lonen  € 50.550,00 
De werkgeverslasten zijn:    
Premie WW/WIA/ZVW  € 7.100,00 
Pensioenpremies  € 3.160,00 

  € 10.260,00  
   
In zijn boekhouding komen o.a. de volgende grootboekrekeningen voor: 

110 Rabobank 
400  Lonen en sociale lasten  
160  Te betalen lonen  
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161  Te betalen loonheffingen  
162  Te betalen pensioenpremies  

 
a) Journaliseer deze loonbetaalstaat over december 2020. 
b) Geef de journaalposten van alle betalingen met betrekking tot de loon via de Rabobank. 

 
Opgave 3 
In het grootboek van Henk Bakker komen o.a. de volgende grootboekrekeningen voor: 
 

110 Rabobank 
170 Te betalen loonheffingen  
172 Te betalen pensioenpremies  
175 Te betalen nettolonen  
400 Loonkosten  
402 Personeelskosten  
405 Sociale lasten  

 
Aan de loonlijst over oktober 2020 zijn de volgende gegevens ontleend: 
 

Brutolonen  € 24.000,00 
Bijdrage reiskosten  € 1.400,00 

  € 25.400,00 
Inhoudingen:   
Loonheffingen € 8.000,00  
Pensioenpremies € 1.200,00  

  €  9.200,00 

Nettolonen  € 16.200,00 
 
De bijdragen voor rekening van de werkgever zijn:  
 
Premies werknemersverzekeringen €  2.700,00  
Pensioenpremies  €  1.800,00  
 

a) Journaliseer de gegevens van de loonlijst over oktober 2020 en de bijdragen die voor 
rekening van de werkgever komen. 

b) Geef de journaalpost van de betalingen naar aanleiding van de vorige boeking via de 
Rabobank. 

 
Opgave 4 
Luuk Franssen (geboren op 24 september 2001) is sinds 1 juni 2020 in loondienst bij Bouwbedrijf “De 
Onderste Steen Boven”. Luuk is metselaar en heeft een brutoloon van € 1.840 per maand. Daarnaast 
heeft hij recht op 8% vakantietoeslag, uit te keren in de maand mei van ieder jaar. Luuk heeft van zijn 
werkgever een mobiele telefoon ter beschikking gesteld gekregen. De kosten van dit abonnement 
bedragen € 28,50 per maand. Luuk mag de telefoon ook privé gebruiken.  
Luuk is de enige werknemer van “De Onderste Steen Boven”. Luuk heeft ook de beschikking 
gekregen over de noodzakelijke gereedschappen (kosten in juni 2020 € 120). Daarnaast verstrekt de 
werkgever Luuk werkkleding. Hierop staat groot het logo van het bedrijf. Deze werkkleding kost 
ongeveer € 60 per maand. Luuk ontvangt maandelijks een reiskostenvergoeding van € 0,25 per 
kilometer. Het bovenmatige deel heeft zijn werkgever aangewezen als 
eindheffingsloonbestanddelen. In de maand juni ontving Luuk in totaal 800 x € 0,25 = € 200 als 
reiskostenvergoeding. Dit mag representatief worden geacht voor de andere maanden. 
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In december 2020 ontvangt Luuk een kerstpakket ter waarde van € 250. Daarnaast ook nog een 
eindejaarsbonus van € 500. Beide loonbestanddelen wijst de werkgever aan als 
eindheffingsloonbestanddelen. Luuk heeft een vast dienstverband. 
 
a) Bereken het belastbare loon van Luuk over juni 2020. 
b) Bereken het nettoloon van Luuk over juni 2020. 
c) Controleer deze berekeningen met behulp van ADP. 
d) Bereken de totale werkgeverslasten over juni 2020. 
e) Bereken het totale belastbare loon van Luuk over het jaar 2020. 
f) Bereken de belasting die de werkgever van Luuk is verschuldigd over de 

eindheffingsloonbestanddelen. 
g) Geef de journaalpost van de verschuldigde loonheffing o.g.v. vraag f. 
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Hoofdstuk 6 Naheffingen, boetes en heffingsrente en 
aftrekbeperkingen in de IB 
 
 

Opgave 1 
Rick van Haaren (ondernemer) heeft onder reclamekosten een bedrag ad. € 3.000 (exclusief 21% 
BTW) geboekt t.z.v. de sponsoring van de wedstrijd- en trainingskleding van de lokale voetbalclub. De 
voorbelasting op deze factuur is in de aangifte Omzetbelasting van het betreffende tijdvak 
opgenomen.  
Op grond van art. 1, lid 1, letter b van het Besluit uitsluiting aftrek omzetbelasting 1968 (BUA) komt 
de voorbelasting die op deze kosten drukt niet in aftrek.  
 
1) Geef de boeking t.a.v. de correctie van de voorbelasting. 
 
Rick heeft in 2020 diverse malen zijn belastingaangiften OB en LB te laat ingediend. In verband 
daarmee heeft hij al diverse keren een boete gehad. Deze boetes heeft hij geboekt op 
grootboekrekening 950 Diverse baten en lasten. De heffings- en invorderingsrente die hij aan de 
Belastingdienst heeft betaald heeft hij geboekt op rekeningnummer 910 Intrestkosten. 
Rick heeft ook de boete op zijn aanslag Inkomstenbelasting over 2019 ad. € 88 en de heffingsrente 
op deze aanslag ad. € 133 op deze manier in zijn administratie verwerkt. De betaalde 
Inkomstenbelasting is geboekt op rekeningnummer 060 Privé. 

 
2) Maak de correctie journaalpost om de onjuiste boekingen te herstellen. 
 
 
Opgave 2 
Peter Houtman exploiteert (in de vorm van een eenmanszaak) een café bedrijf. In dit café verkoopt 
hij voornamelijk bier, maar ook andere alcoholhoudende dranken, frisdranken en sigaretten.  
 
Onder de reclamekosten is een bedrag ad. € 2.400 (exclusief 21% BTW) geboekt t.z.v. de sponsoring 
van de lokale schutterij. Het betreft T-shirts en petjes. De voorbelasting op deze factuur is in de 
aangifte Omzetbelasting van het betreffende tijdvak opgenomen.  
Op grond van art. 1, lid 1, letter b van het Besluit uitsluiting aftrek omzetbelasting 1968 (BUA) komt 
de voorbelasting die op deze kosten drukt niet in aftrek.  
 

a) Geef de boeking t.a.v. de correctie van de voorbelasting. 
b) Geef aan of, en zo ja tot welk bedrag deze kosten aftrekbaar zijn in de Inkomstenbelasting. 
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Oefententamen 1 
 
Onderdeel 1 
 
Vooraf:  
De niet specifiek toe te rekenen onderdelen m.b.t. het pand, moeten worden toegerekend aan het 
bedrijfsgedeelte en het woongedeelte op basis van de aankoopbedragen (exclusief 
overdrachtsbelasting). 
 
U mag uitsluitend gebruik maken van de grootboekrekeningen uit de bijlage. 
 
Huub Muurmans exploiteert in Gemert een winkel in huishoudelijke artikelen. De winkel is gevestigd 
in een pand, dat eigendom is van Huub. De benedenverdieping en de kelder worden gebruikt voor 
bedrijfsdoeleinden, en de bovenverdieping wordt door Huub en zijn gezin gebruikt als woning.  
Het pand is gekocht op 1 oktober 2019. De aankoopfactuur was als volgt: 
 

Aankoop bedrijfsgedeelte € 200.000  
Overdrachtsbelasting (9%) € 12.000  

  € 212.000 
Aankoop woongedeelte € 100.000  
Overdrachtsbelasting (2%) € 2.000  

  € 102.000 

Totaal aankoopbedrag  € 314.000 
   
Notariskosten:   
Kosten transportakte € 1.500  
Kosten hypotheekakte € 1.200  

Totaal notariskosten  € 2.700 

Te voldoen  € 316.700 
 
Voor het te betalen bedrag werd een hypothecaire lening afgesloten bij de Rabobank. 
Er is sprake van een splitsbaar pand.  
 

a) Geef de journaalpost van de aankoop van het pand. Hierbij moeten de notariskosten 
worden toegerekend aan het bedrijfsgedeelte en het woongedeelte op basis van de 
aankoopbedragen. (8 punten) 

 
Het pand werd op 15 december 2019 in gebruik genomen. De restwaarde van het totale pand 
bedraagt € 75.000 en betreft alleen de ondergrond. De geschatte economische levensduur bedraagt 
35 jaar. De WOZ-waarde van het pand bedraagt € 320.000. 
 

b) Bereken de afschrijving van het pand over 2019. (8 punten) 
c) Geef de journaalpost van deze afschrijving. (4 punten) 

 
De hypotheekrente bedraagt 3,25%. Deze wordt maandelijks achteraf betaald op de laatste dag van 
de maand. 
 

d) Bereken de te betalen hypotheekrente over december 2019. (6 punten) 
e) Geef de journaalpost van de betaling van de hypotheekrente over de maand december, als 

deze volledig wordt betaald via de Rabobank. (5 punten) 
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Eind 2020 vindt aan het pand een grondig onderhoud plaats. Zowel in de woning als in het 
bedrijfsgedeelte worden nieuwe, kunststof kozijnen geplaatst en ook de dakconstructie wordt 
grondig aangepast. Tevens worden er zonnepanelen aangelegd. De aanleg van de zonnepanelen 
moet als investering worden geboekt en kan voor 75% worden toegerekend aan de onderneming. De 
kosten van de dakconstructie zijn voor 65% toerekenbaar aan de onderneming. 
 
Huub ontving de volgende factuur van de aannemer: 
 

Kunststof kozijnen woonruimten € 6.000  
Kunststof kozijnen bedrijfsruimten € 14.000  

Totaal gebruikte materialen  € 20.000 
Arbeidsuren woonruimte € 2.000  
Arbeidsuren bedrijfsruimten € 3.000  

Totaal arbeidsuren  € 5.000 
   
Herstel dakconstructie  € 20.000 
Aanleg zonnepanelen  € 14.000 

Totaal  € 59.000 
Omzetbelasting hoog: € 11.970  
Omzetbelasting laag: *) € 180  

Totale omzetbelasting  € 12.150 

Bedrag van de factuur  € 71.150 
*) Deze omzetbelasting heeft betrekking op de arbeidsuren in de woonruimten. 
 

f) Geef de journaalpost van de ontvangst van deze factuur in 2020. (11 punten) 
g) Hoe zou de boeking hebben geluid als Huub voor de Inkomstenbelasting het pand volledig 

tot zijn privévermogen zou hebben gerekend. De zonnepanelen blijven voor 75% 
investering in bedrijfsmiddelen. (8 punten) 

 
Onderdeel 2 
 
Huub heeft op 1 oktober 2020 een nieuw auto aangeschaft. Het betreft een Seat Ibiza 1,2 tsi FR met 
een CO2 uitstoot van 113 gram per km. De cataloguswaarde van deze auto bedraagt € 17.490. 
De aankoopnota van de auto ziet er als volgt uit: 
 

Aanschaf Seat Ibiza 1,2 tsi FR  €   12.033,60  

Kosten rijklaar maken  €         735,00  

Prijs exclusief omzetbelasting  €   12.768,60  

BPM  €     2.935,00  

Legeskosten  €           15,00  

Omzetbelasting 21% over € 12.768,50  €     2.681,40  

Door u te voldoen  €   18.400,00  

 
Huub heeft nog geen keuze gemaakt m.b.t. de vermogensetikettering van de auto. De afschrijving 
van de auto moet worden berekend over 6 jaren, rekening houdend met een restwaarde van 
€ 1.500. Het benzineverbruik van de auto is gemiddeld 1 liter op 15 kilometer. De benzineprijs 
bedraagt gemiddeld € 1,50 (inclusief 21% omzetbelasting). 
 
De overige kosten van de auto bedragen gemiddeld per jaar: 

Onderhoudskosten € 500 Exclusief 21% omzetbelasting 
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Motorrijtuigenbelasting € 360 Geen omzetbelasting 
Verzekering € 480 Geen omzetbelasting 

 
Huub heeft in de 3 maanden van 2020 5.000 kilometer gereden, waarvan 4.000 voor privé. Dit 
gebruik is representatief voor het gebruik van deze auto. Hij heeft in 2020 in totaal € 150 
omzetbelasting betaald inzake autokosten. Deze omzetbelasting heeft betrekking op € 714,28 
autokosten. 
 

h) Bereken de jaarlijkse afschrijving van de auto. (5 punten) 
i) Bereken de jaarlijkse benzinekosten van de auto. (3 punten) 
j) Maak een berekening van de jaarlijks aftrekbare autokosten (IB), als Huub de auto tot zijn 

ondernemingsvermogen rekent. (6 punten) 
k) Maak een berekening van de jaarlijks aftrekbare autokosten als Huub de auto tot zijn 

privévermogen rekent (IB). (3 punten) 
 
Huub kiest ervoor om de auto zowel voor de IB als voor de OB tot zijn ondernemingsvermogen te 
rekenen. 
 

l) Geef de journaalpost van de aanschaf van de auto. (4 punten) 
m) Bereken de correctie voor het privé gebruik over 2020 voor de Inkomstenbelasting. 

(3 punten) 
n) Bereken de te corrigeren omzetbelasting als gevolg van het privé gebruik van de auto over 

2020. U moet de voor Huub voordeligste methode toepassen. (6 punten) 
o) Geef de journaalpost van het privé gebruik van de auto over 2020.  (5 punten) 

 
Onderdeel 3 
 
Huub heeft in 2020 de volgende goederen uit de zaak opgenomen: 
 

 Inkoopprijs excl.  
omzetbelasting 

Verkoopprijs excl.  
omzetbelasting 

Koekenpannenset € 20,00 € 31,50 
Siemens stofzuiger € 50,00 € 74,50 
Diverse schoonmaakmiddelen € 150,00 € 275,00 
Combimagnetron € 200,00 € 350,00 

Totaal € 420,00 € 731,00 
 
Huub heeft van deze opnamen nog niets geboekt. 
 

p) Geef de journaalpost van de privé onttrekking van de goederen. (10 punten) 
 
Na de vorige boeking bedraagt het saldo van de grootboekrekening 700 Winkelvoorraad € 83.500. 
Volgens de inventarisatie bedraagt de waarde van de winkelvoorraad € 82.400. Bovendien moet er 
een afwaardering wegens incourantheid worden toegepast van € 600. 
 

q) Geef de journaalpost die noodzakelijk is om de grootboekrekening 700 Winkelvoorraad in 
overeenstemming te brengen met de werkelijke waarde van de voorraad. (5 punten) 

 
 

Einde van het tentamen. Er volgt nog een bijlage.  
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Bijlage: Grootboekrekeningen 
 

010 Pand 

020 Zonnepanelen 

030 Auto 

050 Eigen vermogen 

060 Privé 

070 Hypothecaire lening Rabobank 

100 Kas 

110 Rekening-courant Rabobank 

130 Debiteuren 

140 Crediteuren 

180 Te vorderen Omzetbelasting 

181 Te betalen Omzetbelasting 

400 Afschrijvingskosten 

420 Autokosten 

442 Huisvestingskosten 

443 Onderhoudskosten 

445 Energiekosten en water 

470 Representatiekosten 

700 Winkelvoorraad 

800 Kostprijs verkopen 

810 Kosten i.v.m. incourantheid winkelvoorraad 

820 Voorraadverschillen 

850 Omzet 

910 Rentekosten 

950 Diverse baten en lasten 
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Oefententamen 2 
 

Karim Bouhla exploiteert al sinds 2012 een pizzeria in Eindhoven. Sinds 1 december 2019 is het 
bedrijf gevestigd in een gehuurd pand in het centrum van Eindhoven. Dit pand was destijds nieuw. 
Karim heeft een goedlopende zaak, vooral door de exclusieve “Pizza Fontys”, die een groot succes is 
onder de studenten van Fontys Hogescholen. 
In 2020 krijgt hij van zijn huurbaas het aanbod om het pand, inclusief de bovenwoning, te kopen. 
Karim gaat hierop in. 
De aankoop vindt plaats op 1 juni 2020. De (verkorte) afrekening van de notaris ziet er als volgt uit: 
 

Aankoop bedrijfsgedeelte € 150.000  
Omzetbelasting: 21% € 31.500  

  € 181.500 
Aankoop bovenwoning € 100.000  
Overdrachtsbelasting: 2% € 2.000  

  € 102.000 

Totaal aankoop  € 283.500 
Aankoopkosten  € 2.500 

Te betalen  € 286.000 
 
De WOZ-waarde van het pand bedraagt € 250.000. De waarde van de ondergrond bedraagt € 60.000.  
Karim financiert de totale aankoop met een hypothecaire lening bij de ING-Bank van € 286.000. Deze 
lening draagt een rente van 3,9% per jaar. 
Karim wil voor de Inkomstenbelasting slechts het zakelijke gedeelte van het pand tot zijn 
ondernemingsvermogen rekenen. 
 
In de boekhouding van Karim komen de grootboekrekeningen voor zoals vermeld in de bijlage. 
Voor de uitwerkingen mag je alleen maar gebruik maken van deze grootboekrekeningen. 
 
Onderdeel 1 (45 punten) 

a) Geef de journaalpost van de aankoop van het pand. Karim wil zoveel mogelijk 
Omzetbelasting terugvragen. 

b) Bereken de afschrijving van het pand over 2020, uitgaande van een economische levensduur 
van het pand van 40 jaar. 

c) Geef de journaalpost van deze afschrijving. 
d) Hoeveel rente is er in 2020 verschuldigd over de hypothecaire lening? 
e) Geef de journaalpost van de betaling van deze rente als deze wordt betaald via de ING-Bank. 

 
In 2021 heeft Karim onderhoud laten uitvoeren aan het pand. De factuur van de aannemer ziet er als 
volgt uit: 

Buitenschilderwerk hele pand  € 14.000 
Binnenschilderwerk bedrijfsruimten  € 6.000 
Binnenschilderwerk woonruimten (huurderslasten)  € 2.000 

Totaal  € 22.000 
Omzetbelasting 21% over € 14.400 € 3.024  
Omzetbelasting 9% over € 7.600 € 684  

  € 3.708 

Factuurbedrag  € 25.708 
NB: De Omzetbelasting op de factuur is gesplitst, omdat voor onderhoud in en aan woningen het lage 
OB-tarief geldt. Van het buitenschilderwerk is 60% toe te rekenen aan het zakelijk gedeelte. 
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f) Geef de journaalpost van deze factuur. 
g) Hoe zou de boeking bij vraag f zijn geweest als Karim het volledige pand tot zijn 

ondernemingsvermogen zou hebben gerekend? 
 
Karim heeft in het pand geen gesplitste energiemeters. Hij heeft in 2020 alle energiekosten (over 12 
maanden) vanaf een privé bankrekening betaald en hiervan nog niets ten laste van de onderneming 
geboekt.   
Hij heeft het volgende overzicht opgesteld: 
 

• Gas: € 600 per maand, exclusief 21% OB. Privé aandeel 25%. 

• Elektriciteit: € 450 per maand, exclusief 21% OB. Privé aandeel 20% 

• Water: € 300 per kwartaal, exclusief 9% Omzetbelasting. Privé aandeel 15%. 
  

h) Geef de journaalpost van de energiekosten over 2020. 
 
Onderdeel 2 (40 punten) 
Karim heeft 8 personeelsleden in dienst. Het succes van zijn zaak komt uiteraard ook voor een groot 
deel op het conto van deze personeelsleden. Daarom koestert hij zijn personeel.  
In 2020 heeft hij voor zijn personeel de volgende verstrekkingen gedaan: 
 

Factuur 1:  
Aanschaf 8 iPads à € 500 € 4.000 
Omzetbelasting: 21% € 840 

Totaal € 4.840 
 

Factuur 2:  
8 kerstpakketten à € 200 € 1.600 
Omzetbelasting: 9% € 144 

Totaal € 1.744 
 

Factuur 3:  
Personeelsuitje hoog tarief € 2.000 
Personeelsuitje laag tarief € 1.000 

Totaal exclusief Omzetbelasting € 3.000 
Omzetbelasting 21% € 420 
Omzetbelasting 9% € 90 

Totaal bedrag van de factuur € 3.510 
 
Karim heeft alle kosten geboekt op rekeningnummer 454 Overige Personeelskosten. De 
omzetbelasting die is begrepen in de facturen heeft hij teruggevorderd. 
 

i) Welke correctieboeking moet aan het einde van het jaar worden gemaakt op grond van het 
BUA? 

 
Karim eet samen met zijn echtgenote en kinderen bijna dagelijks “uit de zaak”. Hij heeft berekend 
dat hij in 2020 voor ongeveer € 3.000 9%-goederen en € 400 21%-goederen (tegen inkoopprijzen) uit 
de zaak heeft gebruikt voor privé doeleinden. Karim hanteert normaal gesproken een winstopslag 
van 150% op de inkoopprijzen om zijn verkoopprijs te bepalen. 
 

j) Geef de journaalpost van het privé gebruik van deze goederen. 
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Op de balans van de onderneming staan 2 auto’s opgenomen. De eerste is een Citroën Berlingo die 
Karim in 2012 heeft aangeschaft. Deze auto wordt gebruikt voor het bezorgen van pizza’s e.d. Karim 
houdt hiervoor geen kilometeradministratie bij. Karim gebruikt deze auto ook voor privé doeleinden. 
De cataloguswaarde van deze auto bedraagt € 11.400. In 2020 bedragen de totale autokosten van 
deze auto € 2.200 (exclusief Omzetbelasting). Het bijtelpercentage voor de IB is 25%. 
 

k) Hoeveel omzetbelasting is Karim verschuldigd i.v.m. het privé gebruik van deze auto in 2020? 
l) Hoeveel bedraagt de onttrekking in de inkomstenbelasting die Karim voor deze auto moet 

aangeven? 
m) Geef de journaalpost van het privé gebruik van deze auto. 

 
De 2e auto is een Opel ADAM JAM 1.4 ecoFLEX Bi-Fuel 5-bak 64 kW (87 pk). Voor deze auto geldt een 
fiscale bijtelling van 20%. De cataloguswaarde van deze auto bedraagt € 16.295 (inclusief BPM en 
BTW). Deze auto is in 2019 gekocht. De BTW bij aanschaf van deze auto bedroeg € 2.828. In 2020 
werd een bedrag van € 2.857,14 aan kosten gemaakt (onderhoud en brandstof), waarover € 600 
Omzetbelasting verschuldigd was. Deze omzetbelasting is in zijn geheel als voorbelasting in aftrek 
gebracht. 
 
Deze auto wordt alleen gebruikt door de werknemers van Karim. Voor een bedrag van € 30 per dag 
mogen zij deze auto gebruiken voor privéritten.  
In 2020 werd de auto op 230 dagen door personeelsleden “gehuurd”. 
 

n) Hoeveel omzetbelasting is Karim verschuldigd i.v.m. het gebruik van deze auto door de 
werknemers? 

o) Geef de journaalpost ten aanzien van deze omzetbelasting. 
 
Onderdeel 3 (15 punten) 
In de pizzeria verkoopt Karim zowel goederen tegen hoog tarief als tegen laag tarief. De kassa in de 
zaak geeft geen uitsplitsing van deze omzet. 
Karim heeft de volgende gegevens verzameld (alle bedragen zijn inkoopprijzen): 
 

 9%-goederen 21%-goederen 
Voorraad 1 januari 2020 € 9.185 € 975 
Inkopen (tegen inkoopprijs) € 120.000 € 20.000 
Voorraad 31 december 2020 € 7.949 € 724 
Brutowinst in % van de inkoopprijs exclusief omzetbelasting 150% 150% 

 
Het totaalbedrag van de ongesplitste winkelontvangsten bedraagt in 2020 € 387.000  (inclusief 
omzetbelasting). 
In 2020 heeft Karim in totaal € 36.865 OB betaald over zijn omzet. 
 

p) Bereken voor de 9% goederen en de 21% goederen de inkoopwaarde van de verkochte 
goederen. 

q) Maak aan de hand van deze inkoopwaarde de methodeberekening volgens methode I. 
r) Geef de journaalpost van de uitkomst van deze methodeberekening, uitgaande van een te 

betalen bedrag ad. € 597. 
 

EINDE VAN HET TENTAMEN. ER VOLGT NOG EEN BIJLAGE.  



41 
 

 

Bijlage: Grootboekrekeningen 
 

010 Pand 

030 Auto's 

050 Eigen vermogen 

060 Privé 

070 Hypothecaire lening ING-Bank 

100 Kas 

110 ING-Bank 

130 Debiteuren 

140 Crediteuren 

180 Te vorderen Omzetbelasting 

181 Te betalen Omzetbelasting 

400 Afschrijvingskosten 

420 Autokosten 

442 Huisvestingskosten 

443 Onderhoudskosten 

445 Energiekosten en water 

454 Overige personeelskosten 

460 Rentekosten 

470 Representatiekosten 

700 Voorraad 

800 Kostprijs verkopen 

850 Omzet 

950 Diverse baten en lasten 
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Oefententamen 3 
 

Onderdeel 1: het pand (43 punten) 
 
Vooraf:  
De niet specifiek toe te rekenen onderdelen m.b.t. het pand, moeten worden toegerekend aan het 
bedrijfsgedeelte en het woongedeelte op basis van de aankoopbedragen (exclusief 
overdrachtsbelasting). 
 
U mag uitsluitend gebruik maken van de grootboekrekeningen uit de bijlage. 
 
Roger Janssen heeft enkele jaren geleden van zijn hobby zijn beroep gemaakt. Hij runt sinds 2013 
Warung Ledeng, een onderneming die is gespecialiseerd in Indonesische Catering. Bij de aanvang 
verzorgde hij vooral buffetten op locatie, welke hij in de keuken in zijn eigen woning vervaardigde. 
Later ging hij ook workshops geven en grotere buffetten voorbereiden. Omdat dit aan huis niet 
mogelijk was heeft hij op 1 juni 2018 een nieuw pand gekocht. Hij is daarin ook gaan wonen. Het 
betreft een pand, waarin de bedrijfsruimten en de woonruimten fysiek splitsbaar zijn (aparte 
ingangen, geen interne doorgangen en eigen sanitaire voorzieningen). 
Roger ontving van de notaris de volgende factuur van de aankoop van de woning en de 
bedrijfsruimten: 
 

Aankoop bedrijfsgedeelte € 140.000  
Omzetbelasting € 29.400  
Overdrachtsbelasting (6%) € 8.400  

  € 177.800 
Aankoop woongedeelte € 100.000  
Overdrachtsbelasting (2%) € 2.000  

  € 102.000 

Totaal aankoopbedrag  € 279.800 
   
Doorbelaste zakelijke lasten  € 580 
   
Notariskosten:   
Kosten transportakte € 1.000  
Omzetbelasting over transportakte € 210  

  € 1.210 
Kosten hypotheekakte € 800  
Omzetbelasting over hypotheekakte € 168  

  € 969 

Te voldoen  € 282.559 
   
Ontvangen uit hypotheek Regiobank € 285.000  
Bemiddelingskosten € 3.200  

Voldaan uit hypotheek Regiobank  € 281.800 

Nog door u te voldoen  € 759 
 
 

a) Geef de journaalpost van de aankoop van het pand. Hierbij moeten de notariskosten 
worden toegerekend aan het bedrijfsgedeelte en het woongedeelte op basis van de 
aankoopbedragen. De bijbetaling vanuit privé wordt toegerekend aan het privévermogen. 
(10 punten) 
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b) Hoe zou deze journaalpost luiden, als Roger het volledige pand als ondernemingsvermogen 
zou willen en kunnen aanmerken. (6 punten) 

 
De WOZ-waarde van het pand (tevens WEV) bedraagt € 225.000. Het pand is op 1 september 2018 in 
gebruik genomen.  
De restwaarde van het totale pand bedraagt € 90.000 en betreft alleen de ondergrond. De geschatte 
economische levensduur bedraagt 40 jaar.  
Over de hypothecaire lening is 3,2% rente verschuldigd.  
 

 
GA ER VOOR DE BEANTWOORDING VAN DE VOLGENDE VRAGEN VANUIT DAT HET ZAKELIJK 

GEDEELTE VAN DE HYPOTHEEKSCHULD € 181.500 BEDRAAGT. 
 

c) Bereken de afschrijving van het pand over 2018. (4 punten) 
d) Geef de journaalpost van deze afschrijving. (3 punten) 
e) Bereken de over 2018 verschuldigde hypotheekrente die in aftrek kan worden gebracht als 

ondernemingskosten (4 punten)  
 
In februari 2020 breekt er brand uit in de keuken van het bedrijfsgedeelte. Hierdoor raakt ook een 
deel van de woning beschadigd. In april 2020 ontvangt Roger de volgende factuur van de aannemer 
die de schade heeft hersteld. 
 

Opknappen woonruimten € 40.000  
Opknappen bedrijfsruimten € 80.000  

Totaal gebruikte materialen  € 120.000 
Omzetbelasting  21% € 25.200 

Bedrag van de factuur  € 145.200 
 

f) Geef de journaalpost van de ontvangst van deze factuur. (6 punten) 
 
Roger heeft uiteraard een uitgebreide gevarenverzekering afgesloten op zijn pand. Helaas was er 
sprake van onderdekking. De verzekeraar stuurt de volgende afrekening van de te vergoeden schade. 
 

Vergoeding woonruimten € 30.000  
Omzetbelasting € 6.300  

Opknappen bedrijfsruimten  € 36.300 
   
Vergoeding bedrijfsruimten  € 75.000 

Totale te ontvangen vergoeding  € 111.300 
 

g) Geef de journaalpost van de ontvangst van deze afrekening. (4 punten) 
 
Roger heeft in het pand geen gescheiden energiemeters. Hij heeft alle energiekosten vanaf 1 juni 
2018 op grootboekrekening 445 geboekt. Hij heeft met de Belastingdienst afgesproken, dat hij de 
energiekosten mag corrigeren op basis van de landbouwnormen. Roger woont samen met zijn 
echtgenote en 2 dochters. 
Aan deze landbouwnormen kan het volgende worden ontleend (op jaarbasis): 
 

Product  Gemiddeld verbruik Eenheid Richtbedrag (€) incl. btw Richtbedrag (€) excl. btw 

Gas 2.410 m3 € 1.736 € 1.435 

Elektriciteit 4.155 kWh € 764 € 632 
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Water 163 m3 € 238 € 187 

 
Het gemiddelde verbruik is gebaseerd op 4 personen. Bij meer of minder personen per huishouden 
verhoogt, respectievelijk verlaagt u het verbruik en de richtbedragen met 10% per persoon. 
 

h) Bereken de correctie voor het privé gebruik van de energiekosten. (3 punten) 
i) Geef de journaalpost van dit privé gebruik. (3 punten) 

   
Onderdeel 2: de auto (25 punten) 
Roger heeft op 1 augustus 2020 een andere auto gekocht. Het betreft een Opel Vivaro met een 
catalogusprijs van € 23.495. Voor de inkomstenbelasting geldt voor deze auto een bijtelling van 25%. 
De auto werd gekocht van een particulier. Hij betaalde voor deze auto € 12.500 contant.  
Hij heeft de auto laten voorzien van stickers met zijn logo en naam. Daarvoor ontving Roger een 
factuur van € 800, exclusief 21% omzetbelasting. 
Daarnaast betaalde hij terzake van deze auto nog € 400 omzetbelasting op facturen i.v.m. brandstof 
en onderhoud. 
Roger denkt dat hij deze auto 4 jaar lang kan gebruiken en dat hij dan nog € 2.000 oplevert. 
Roger houdt een kilometeradministratie bij, waaruit blijkt dat hij in 2020 5.400 privé kilometers heeft 
gereden en 6.250 zakelijke kilometers. 
 

j) Geef de journaalpost van de aankoop van de auto.  (2 punten) 
k) Geef de journaalpost van de factuur van het bestickeren van de auto. (2 punten) 
l) Bereken de afschrijving van de auto over 2020 (3 punten) 
m) Journaliseer de afschrijvingskosten van deze auto.  (3 punten) 
n) Bereken de correctie voor het privé gebruik over 2020 voor de Inkomstenbelasting. (3 

punten) 
o) Bereken de te corrigeren omzetbelasting als gevolg van het privé gebruik van de auto over 

2020 op basis van de kilometeradministratie. Daarbij mag u de voorbelasting van het 
bestickeren volledig toerekenen aan 2020. (5 punten) 

p) Bereken de te corrigeren omzetbelasting als gevolg van het privé gebruik van de auto over 
2020 op basis van het forfait. (3 punten) 

q) Geef de journaalpost van het privé gebruik van de auto over 2020. U moet de voor Roger 
voordeligste manier kiezen m.b.t. de omzetbelasting. (4 punten) 

 
Onderdeel 3: overig (14 punten) 
Roger heeft in 2018 ter gelegenheid van de opening van het nieuwe pand een feestje gehouden. Dit 
feestje werd gehouden in het eigen pand. Hij heeft zelf voor het eten gezorgd (inkoopprijs € 600 
exclusief 9% omzetbelasting). Aan een derde zou Roger voor dit buffet € 1.500 in rekening hebben 
gebracht (exclusief omzetbelasting). Van een drankenhandelaar ontving hij een factuur voor 
geleverde dranken (hoog en laag tarief) ad. € 400 (exclusief omzetbelasting). De verschuldigde 
omzetbelasting op deze factuur bedroeg € 70. Roger heeft de kosten geboekt op rekeningnummer 
470 Representatiekosten en de aan hem in rekening gebrachte omzetbelasting op rekeningnummer 
180 Te vorderen omzetbelasting. 
Op het feestje waren 50 gasten aanwezig. 
 

r) Geef gemotiveerd aan of Roger de aan hem in rekening gebrachte omzetbelasting correct 
in zijn administratie heeft verwerkt. Maak zonodig de correctieboeking. (3 punten) 

s) Geef gemotiveerd aan of de boeking op grootboekrekening 470 Representatiekosten 
correct is. Maak zonodig de correctieboeking. (3 punten) 
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Roger heeft in 2020 in totaal een belastbaar loon van € 20.400 uitgekeerd. Hij heeft in december 
2020 aan zijn 4 personeelsleden een kerstpakket van € 150 gegeven (exclusief 9% omzetbelasting). 
Hij wil niet dat zijn personeel belasting gaat betalen over de waarde van dit kerstpakket. 
 

t) Geef gemotiveerd aan of de omzetbelasting die Roger heeft betaald op de factuur van de  
kerstpakketten in aftrek kan worden gebracht. (3 punten) 

u) Bereken de eindheffing die Roger verschuldigd is over de verstrekking van de 
kerstpakketten. (3 punten) 

v) Geef de journaalpost van deze eindheffing in de aangifte loonbelasting. (3 punten) 
 

Einde van het tentamen. Er volgt nog een bijlage.  
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Bijlage: Grootboekrekeningen 
 

010 Pand 

030 Auto 

050 Eigen vermogen 

060 Privé 

070 Hypothecaire lening Regiobank 

100 Kas 

110 Rekening-courant Regiobank 

130 Debiteuren 

140 Crediteuren 

160 Te betalen loonheffingen 

180 Te vorderen Omzetbelasting 

181 Te betalen Omzetbelasting 

190 Nog te ontvangen bedragen 

400 Afschrijvingskosten 

410 Personeelskosten 

420 Autokosten 

442 Huisvestingskosten 

443 Onderhoudskosten 

445 Energiekosten en water 

470 Representatiekosten 

700 Winkelvoorraad 

800 Kostprijs verkopen 

850 Omzet 

910 Rentekosten 

950 Diverse baten en lasten 

 
 
 


