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BOEKBESPREKING
T.O.P.A.-boek II en III. Uitgave J. Muusses, Purmerend

Het tweede en derde deel van het T.O.P.A.-boek, waarnaar
de bezitters van het eerste deel verlangend uitzagen, is ver
schenen, en daarmede is rveer een schat van praktische toe
passingen van moderne administratie methoden binnen ieders
bereik gekomen.
Wij weten niet, wat hier het meest te prijzen valt, de be
reidwilligheid der leiders van ondernemingen om op deze wijze
inzage te verleenen van wat bij hen op het gebied van effi
ciency in de bedrijfsleiding en/of de boekhouding bereikt is,
of de zorg waarmede de samenstellers van het boek de ge
gevens hebben verzameld en bewerkt. Zeker is, dat het admini
stratieve deel van Nederland, en zij die daartoe binnen kolde
ren of längeren tijd willen behooren, aan de bedoelde leiders
en aan de samenstellers grooten dank verschuldigd zijn.
Men meene niet, dat hier een aantal volledige monografieën
verschenen zijn. Het zijn momentopnamen, interessante kiekjes,
met enkele toelichtende woorden, soms maar zeer beknopt, maar
die elk voor zich een scherp beeld van een of ander onderdeel
geven.
Men vindt momentopnamen van onderdeelen van groote in
dustriële bedrijven, van spoor- en tramwegen, van de pro
vinciale electrische bedrijven van de mijnen en de posterijen,
telegrafie en telefonie, van banken en gemeentegiro, terwijl
het derde deel meer in het bijzonder gewijd is aan administra
ties van lichamen van openbaar bestuur en enkele gestichten.
In totaal worden in deze beide deelen niet minder dan zestig
inzendingen op de tentoonstelling besproken.
Jammer, dat niet alle cliché’s zóó scherp zijn, dat men ze
geheel kan volgen, waardoor enkele afdeelingen niet geheel tot
haar recht komen. E r blijft intusschen veel te roemen, dat goed
geslaagd mag heeten.
Wij kunnen het bestudeeren van den inhoud van het
T.O.P.A.-boek onzen lezers ten zeerste aanbevelen.
G. H.
FEDERATIEF EXAMEN VAN HET NEDERLANDSCH
INSTITUUT VAN ACCOUNTANTS EN DE
NEDERLANDSCHE ORGANISATIE VAN ACCOUNTANTS
"

■.. .
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BELASTINGRECHT
Maandag 21 October 1927
Het medebrengen van wetten en dictaten is geoorloofd
Beschikbare tijd 4 uur
VRAAGSTUK I
De Balans en de Verlies- en Winstrekening eener Naamlooze Vennootschap zien er uit als de bijgevoegde.
Bereken uit de navolgende feiten en omstandigheden of en
zoo ja naar welk bedrag een aanslag in de Dividend en Tantièmebelasting moet opgelegd worden en hoe groot die aan
slag is.
a. Onder Debiteuren was begin 1926 begrepen de Directeur
der N.V. de heer A. voor ƒ 1.000.—.
Een handelscrediteur der N.V. heeft in 1926 ƒ 1.000.—
van de schuld, die de N.V. aan hem had, kwijtgescholden,
deze ƒ 1.000.— zijn afgeboekt op de vordering op A.
b. De vaste goederen alle in Ned.-Indië gelegen zijn in 1926
gedebiteerd voor ƒ 1.500.—, omdat de boekwaarde door
waardestijging te laag geworden is. Daartegenover zijn ge
crediteerd de onder a. genoemde heer A. en de eenige com
missaris de heer B. ieder voor 750 gld.
c. De effecten behooren tot het vaste kapitaal der N.V. in
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Bekoort bij vraagstuk 1
BALANS PER 31 DECEMBER 1926
1.

2.
O
O.

.4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Kas ........................................ ...................
Postgiro ................................
Debiteuren ............................
Geleende Gelden ...................
Goederen ................................
Omzetpremies ........................
Auto ......................................
Garage ...................................
Effecten ................................
Goodwill .................................
Interest ................................

f

i .o o o .—

400.—
90.000.—
5.000.—
53.000.—
20.000.—
3.000.—

12.
13.

Aan Kapitaal ................. f
I n portefeuille ....... ........... .

200.000.—
100.000.—

f

100.000.

.......................................
15. Crediteuren ............ ........................................
16 On kosten ................ .........................................
17. Winst ....................... .......................................

36.000.
51.000.
250.
10.000

14

1 .0 0 0 .—

10.000.—
9.000.—
4.850.—
ƒ

ƒ

197.250.—

Goederen .................................................... ƒ
Omzetpremies ............................................
Effecten ...........................................................
Crediteuren ..................................................................

27.000.-—
28.000.—
3.000.—
4.700.—

ƒ

62.700.—

197.250.—

VERLIES- EN WINSTREKENING OVER 1926.
18.

Onkosten

ƒ

11.000.—

‘20 Tjoonp/n ....................................................... • 3J
21 Interest . . .
........................................... ;
22. Onkosten auto ..................................................... „
23. Afschrijving auto ............................................... „
24.
„
garage .......................................... „
25. Winst ..............................................................................

22.000.—
2.0*00.—
6.000.—
2.000.—
200.—
10.000.—

ƒ

62.700.—

...............................................................

Nederland en bestaan uit 5.000 gld. aandeelen op naam in
eene Nederlandsch Indische Maatschappij, wier geplaatst
kapitaal 100.000 gld. bedraagt. In 1926 gaven deze effecten
in Maart 10 % -slotdividend over 1925 en in November 10 %
interimdividend over 1926, welke dividenden begrepen zijn
in post 28 op de Verlies- en Winstrekening.
d. De N.V. oefent haar bedrijf gedeeltelijk in Nederlandsch
Indië uit. Geacht kan worden, dat aldaar, tenzij het tegen
deel blijkt, de halve bedrijfsopbrengst verdiend is. Zij is
daar te lande aan een winstbelasting onderworpen.
e. Onder post 8 is begrepen ƒ 800.— voor inkomsten- en foren
senbelasting betaald voor den Directeur A .; de N.V. is daar
toe verplicht.
f. Het salaris bestaat uit ƒ 9.000.— betaald aan den Direc
teur A. en ƒ 500.—■betaald aan den comissaris B. De tantièmebelasting vordert de N.V. van hen terug.
g. Van de winst wordt ƒ 1.0-00.— bestemd voor afschrijving op
geleende gelden en uit de rest wordt 7 % dividend uit
gekeerd. De post geleende gelden betreft geld geleend aan
een handelsvriend der N.V.
Geef bij Uwe uitwerking aan, waarom U meent, dat de bere
kening moet geschieden als door II werd aangegeven.
Eventueel ontbrekende gegevens kunt U aannemen.
VRAAGSTUK II
A, koopman in Manufacturen, raadpleegt een accountant
omtrent de invulling van zijn aangifte-billet Vermogensbelas
ting voor 1927/28. Zijn boekjaar valt samen met het kalender
jaar.
Hij wenscht 'aan te geven volgens de laatste balans van zijn
zaak, die per 31 December een vermogen aangeeft van
ƒ 100.000.— . De boekwaarde van twee huizen is volgens die
Dalans ƒ 24.000.—, de verkoopwaarde is op ƒ 32.000.— te stel
len. Het eene wordt voor woonhuis, het andere voor pakhuis
en kantoor gebruikt.

26.
27
28
29

Er is op 1 Januari 1926 een pensioenfonds ingesteld, waar
aan op 31 December voor het eerst ƒ 4.000.— ten laste van de
Winst- en Verliesrekening over 1926 is goedgeschreven. A is
eigenaar van dit fonds en bepaalt of het personeel aanspraak
beeft op pensioen en voor welk bedrag. Pensioenen werden nog
niet uitgekeerd.
Op de balans zijn verder vermeld ƒ 10.000.— voor effecten,
waarvan hij op 1 Februari 1927 ƒ 5.000.— gegeven heeft aan
zijn dochter ter gelegenheid van haar huwelijk.
(Iet blijkt, dat op de Onkostenrekening zijn geboekt de aanschaffingskosten van een machine met motor in het bedrijf benoodigd, groot ƒ 3.000.—. Deze zal vermoedelijk 5 jaar dienst
kunnen doen.
Hij heeft tot 30 April ƒ 8.400.— uit de kas der zaak gedis
poneerd, waarvan hij op 1 Mei nog ƒ 5.000.— in zijn privékas had.
Deze waren bestemd:
ƒ 1.500.— voor huishoudelijke schulden
ƒ 2.000.— voor nog openstaande oude belastingen
en ƒ 1.500.— voor andere privé-schulden.
De polis van levensverzekering met een contante waarde van
ƒ 4.200.— vereischt een jaarpremie van ƒ 350.—.
Hij heeft het vruchtgebruik van een onroerend goed, dat een
verkoopwaarde heeft van ƒ 10.-000.—.
Geef een beredeneerde opstelling van het belastbaar ver
mogen, met vermelding of A wegens de huwelijksgift aan zijn
dochter aangifte moet doen, resp. belasting is verschuldigd.
VRAAGSTUK III
Dezelfde koopman van vraagstuk 2 wenscht ook omtrent zijn
aangifte voor de Inkomstenbelasting 1927/28 Uw advies.
Hij drijft zijn zaak al vele jaren, doch sedert 1 Januari 1927
heeft hij zijn zoon als deelgenoot opgenomen. De winst, die hij
vroeger alleen genoot, wordt vanaf dien datum voor 1/ 3 aan
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dien zoon uitgekeerd; overigens komt in de zaak zelf geen wijzi
ging.
De Verlies- en Winstrekening per 31 December 1926 luidt
als volgt:
Onafgeboekt
Goederen ....... ƒ 90.000.—
400.—
verlies 1924 ... ƒ 7.000.— Interest ..............
id.
1925 ... „ 3.000.—
Onkosten ........ ... „ 15,000.—
Loonen ....... ,... ...... 9.000.—
Effecten .......... ....... 1.000.—
Speculaties ..... ...... 2.000.—
Pensioenfonds . ... „ 4.000.—
Afschrijving huizen „ 1.500.—
Saldo winst .... ... „ 47.900.—
ƒ 90.400.—
ƒ 90.400.—
Hij bespreking blijkt dat de beide onafgeboekte, verliezen in
de zaak zijn geleden en ook uit fiscaal oogpunt juist zijn
berekend. Aanslag vond dan ook over 1925/26 en 1926/27 niet
plaats, omdat de inkomsten buiten de zaak voor elk dier beide
ja ren slechts ƒ 2.000.— bedroegen.
Onder „Looncn” zijn begrepen het salaris van den 30-jari
gen zoon ad ƒ 2.400.— en dat van de 19-jarige dochter ad

ƒ 400.—. Beide salarissen zijn ƒ 600.— lager gesteld dan vreem
den zouden hebben, doordat de kinderen kosteloos kost en in
woning bij hun vader bedongen, waarvan de waarde met
ƒ 600.— redelijk is getaxeerd.
Het verlies op effecten betreft koersverlies op de op de
balans voorkomende effecten, die al sedert jaren geen diensten
in de zaak als zoodanig hebben bewezen.
Als speculatieverlies is geboekt een verlies op een speculatie
in koffie, die A met een vriend ondernam.
Zie omtrent het Pensioenfonds vraagstuk 2.
Van de Vaste Bezittingen is de huurwaarde voor de Personeele Belasting voor het woonhuis ƒ 900.— en voor het kan
toor ƒ 400.—. De onkosten voor deze perceelen zijn alle op de
Onkosten rekening geboekt. Als normale afschrijving is, voorzoover toelaatbaar, 2 % aan te nemen van den kostprijs, zijnde
voor elk huis ƒ 15.000.—.
De creditpost van ƒ 400.— betreft de rente ad 4 % van het
in vraagstuk 11 bedoelde effectenbezit.
Door hooge onderhoudskosten heeft het onroerend goed, dat
hij in vruchtgebruik heeft over 1926 netto niets opgebracht.
Geef een beredeneerde opstelling van het belastbaar inkomen,
en bedenk daarbij, dat verschillende gegevens van vraagstuk II
ook met deze opgaaf verband houden.
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