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⊕ Hoe onderscheidt u de juiste antwoorden van de 'minder juiste' antwoorden?
Het oplossingenboek toont gemotiveerd waarom bepaalde antwoorden verkeerd zijn door de verkeerde
elementen in een antwoord te doorstrepen. Een doorstreept of gedeeltelijk doorstreept antwoord valt af.
Sommige mogelijke antwoorden tonen geen doorstreping en zijn toch niet het best mogelijke antwoord; er
staat enkel géén echte fout in. In zo'n geval bevindt er zich nog een vollediger, juister antwoord tussen de
mogelijkheden. De elementen, waarom dat juiste antwoord vollediger is zijn dan onderstreept.
Om alle mogelijke twijfel weg te nemen staat in het oplossingenboek het antwoord, dat de schrijver uitkoos als
juist antwoord, in schuinschrift en vetjes gedrukt.

⊕ Welke prioriteit tussen onderlijnen en doorstrepen?
De prioriteit om het juiste antwoord vast te stellen is …
1) Bevat het mogelijke antwoord onderlijnde elementen, dan is dat het juiste antwoord.
2) Bij ontbreken van onderlijnde elementen is het juiste antwoord, het antwoord zonder doorhalingen.
Herkennen van fouten (doorstrepingen) in antwoorden geeft doorgaans minder aanleiding tot twijfel over de
'juistheid' van een antwoord dan het moeten vinden van noodzakelijke aanvullingen (de onderlijningen) om
het 'meest juiste' antwoord te vinden; de schrijver gebruikt de onderlijningen dan ook met mate.
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Algemene opmerking: tenzij anders vermeld wordt steeds verondersteld, dat u als zelfstandige of als
vennootschap BTW -plichtig bent. U heeft een geldig BTW -nummer met daarin de letters BE opgenomen.

⊕ Oefening – 1
Een kleine onderneming of zelfstandige, beiden met de bedoeling de zaken serieus aan te pakken, voert een
boekhouding …
 A) … uitsluitend omdat de Staat dat vergt; de boekhouding bevat dan ook uitsluitend fiscale
informatie (waaronder die voor de BTW ), waarvan het nut voor het bedrijf beperkt is tot de wetenschap
hoeveel belasting te moeten betalen.
 B) … uitsluitend voor bedrijfsdoeleinden om zelf winst en verlies te kunnen bepalen; de Administratie
gebruikt die bedrijfsmatige winst-/verliesbepaling als grondslag om de belasting op te berekenen
(waaronder de BTW ).
 C) … waarbij de wettelijke regelgeving gevolgd wordt en bijkomende informatie wordt
bijgehouden om er ook bedrijfsmatig nut van te hebben.
 D) … om te voldoen aan de vereisten van financiële instellingen, die leningen hebben verstrekt.
 E) Géén van bovenstaande antwoorden voldoet.

⊕ Oefening – 2
Een dubbele boekhouding bevat een uittreksel uit …
 A) … uitsluitend de aan- en verkoopfacturen.
 B) … uitsluitend de aan- en verkoopfacturen met alle betalingen en ontvangsten per kas.
 C) … uitsluitend de aan- en verkoopfacturen met àlle betalingen en ontvangsten (kas, banken, post).
 D) … alle documenten met het ontstaan of veranderen van schulden, van vorderingen, van
saldi en van bezittingen.
 E) Géén van bovenstaande antwoorden voldoet.

⊕ Oefening – 3
BTW betaalt u …
 A) … uitsluitend over uw verkoopfacturen.
 B) … uitsluitend over uw betaalde verkoopfacturen en over uw contante verkopen.
 C) … over al uw verkopen, ongeacht of ze op documenten staan of nog niet.
 D) … over al uw verkopen (ongeacht of ze op documenten staan) en over al uw aankopen als
het om goederen en diensten gaat waarvoor uw leverancier u BTW aanrekent, kortom over alle
bedrijfshandelingen waarbij de toegevoegde waarde voor uw bedrijf toeneemt.
 E) Géén van bovenstaande antwoorden voldoet.

⊕ Oefening – 4
BTW op uw verkopen (mits die onderworpen zijn aan BTW ) bent u verschuldigd …
 A) … uitsluitend over uw verkoopfacturen.
 B) … uitsluitend over uw verkoopfacturen, die door uw klant betaald zijn.
 C) … uitsluitend over uw verkoopfacturen en over uw contante verkopen.
 D) … op àl uw verkopen met inbegrip van door klanten betaalde voorschotten op toekomstige
leveringen (van goederen of van diensten).
 E) Géén van bovenstaande antwoorden voldoet.
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⊕ Oefening – 5
BTW op uw aankopen bij leveranciers (mits die onderworpen zijn aan BTW ) mag u aftrekken …
 A) … uitsluitend op reeds ontvangen aankoopfacturen, die voldoen aan alle vormvereisten en
op documenten, die vrijstelling genieten van die vormvereisten.
 B) … uitsluitend op aankopen, die u reeds betaald heeft en die op reeds ontvangen aankoopfacturen
staan, die voldoen aan alle vormvereisten en op documenten die vrijstelling genieten van die
vormvereisten.
 C) … op alle aankoopdocumenten, waarop de BTW apart vermeld staat.
 D) … op alle reeds ontvangen aankoopdocumenten, waarop de BTW apart vermeld staat.
 E) Géén van bovenstaande antwoorden voldoet.

⊕ Oefening – 6
Als het om bewijskracht tegenover een controleur van de Administratie van boekhouding aankomt, dan …
 A) … heeft een dubbele boekhouding dezelfde bewijskracht als een enkelvoudige boekhouding.
 B) … moet bij een dubbele boekhouding de controleur zien aan te tonen, dat uw boekhouding
onjuist is.
 C) … moet bij een enkelvoudige boekhouding de controleur maar zien aan te tonen, dat uw
boekhouding onjuist is.
 D) Géén van bovenstaande antwoorden voldoet.

⊕ Oefening – 7
Een enkelvoudige boekhouding …
 A) … houdt naast de aan- en verkopen ook een kasboek en een inventarisboek bij.
 B) … houdt geen financiële boeken bij, enkel aan- en verkopen.
 C) … houdt naast de aan- en verkopen ook een kasboek bij.
 D) Géén van bovenstaande antwoorden voldoet.

⊕ Oefening – 8
Een dubbele boekhouding …
 A) … houdt aankoop-, verkoop- en financiële boeken bij voor de banken, geen kasboek.
 B) … houdt aankoop-, verkoop- en financiële boeken bij (waaronder het kasboek).
 C) … houdt aankoop-, verkoop- en financiële boeken bij (waaronder het kasboek), daarnaast een
diversen dagboek.
 D) … houdt aankoop-, verkoop- en financiële boeken bij (waaronder het kasboek), daarnaast
een diversen dagboek en een inventarisboek.
 E) Géén van bovenstaande antwoorden voldoet.

⊕ Oefening – 9
In een dubbele boekhouding …
 A) … wordt ieder document dubbel ingeschreven, dus 2 x.
 B) … wordt de ontvangst van een document met vordering of schuld ingeschreven, los van
het tijdstip van de ontvangst of betaling daarvan en worden de documenten daarom
uitgesplitst in enerzijds de vorderingen en schulden en anderzijds de bedrijfshandelingen
(kosten, opbrengsten, aankopen, wijzigingen).
 C) … worden de documenten uitgesplitst in enerzijds de vorderingen en schulden en anderzijds de
bedrijfshandelingen (kosten, opbrengsten, aankopen, wijzigingen).
 D) Géén van bovenstaande antwoorden voldoet.
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⊕ Oefening – 10
De ontvangst van een aankoopfactuur voor handelsgoederen heeft boekhoudkundig gezien twee kanten,
positief (debet) en negatief (credit).
 A) Positief (debet): u hoeft uw leverancier nog niet onmiddellijk te betalen. Negatief (credit): de
aangekochte goederen vergroten uw voorraad.
 B) Positief (debet): u heeft de goederen of dienst ontvangen. Negatief (credit): u heeft een schuld
aan de leverancier. Bijkomend negatief (credit) is, dat u hem de BTW nog moet betalen.
 C) Positief (debet): u heeft de goederen of dienst ontvangen en mag de nog aan de
leverancier te betalen BTW reeds (met uw BTW-aangifte) aftrekken van de BTW, die u zelf op uw
verkopen moet betalen. Negatief (credit): u heeft een schuld aan de leverancier voor het
totaalbedrag.
 D) Géén van bovenstaande antwoorden voldoet.
⊕ Oefening – 11
De opmaak van een verkoopfactuur voor handelsgoederen heeft boekhoudkundig gezien twee kanten,
positief (debet) en negatief (credit).
 A) Positief (debet): u heeft uw goederen verkocht en u heeft dus opbrengsten (7-rekeningen), terwijl
u de aangerekende BTW pas later (met uw BTW -aangifte) moet betalen. Negatief (credit): u heeft
slechts een vordering op uw klant, die hij nog moet betalen.
 B) Positief (debet): u heeft een vordering op uw klant, uw goederen zijn verkocht en u heeft dus
opbrengsten (7-rekeningen). Negatief (credit): ook als uw klant gedurende langere tijd wacht met
betalen, moet u toch zelf reeds (met uw BTW -aangifte) de BTW betalen aan de Staat.
 C) Positief (debet): u heeft een vordering op uw klant. Negatief (credit): u bent de verkochte
goederen reeds kwijt en ook als uw klant gedurende langere tijd wacht met betalen, moet u
toch zelf reeds (met uw BTW-aangifte) de BTW betalen aan de Staat.
 D) Géén van bovenstaande antwoorden voldoet.
⊕ Oefening – 12
Uw betaling via bankoverschrijving aan een leverancier van een aankoopfactuur voor handelsgoederen heeft
boekhoudkundig gezien twee kanten, positief (debet) en negatief (credit).
 A) Positief (debet): uw schuld aan uw leverancier vermindert of valt geheel weg. Negatief
(credit): uw banksaldo verlaagt (of uw tekort op uw bankrekening groeit).
 B) Positief (debet): uw schuld aan uw leverancier vermindert of valt geheel weg. Negatief (credit): uw
banksaldo verlaagt (of uw tekort op uw bankrekening groeit) en u mag de aan uw leverancier betaalde
BTW niet langer aftrekken (met uw BTW -aangifte).
 C) Positief (debet): uw schuld aan uw leverancier vermindert of valt geheel weg. Negatief (credit): uw
banksaldo verlaagt (of uw tekort op uw bankrekening groeit), u mag de aan hem betaalde BTW niet
langer aftrekken (met uw BTW -aangifte) en uw voorraad nog onverkochte handelsgoederen groeit.
 D) Positief (debet): u gebruikt anders onbenut geld op uw bankrekening ('geld moet rollen' in een
bedrijf). Negatief: uw banksaldo verlaagt (of uw tekort op uw bankrekening groeit).
 E) Géén van bovenstaande antwoorden voldoet.
⊕ Oefening – 13
De ontvangst van de betaling (bankoverschrijving) van uw klant van een verkoopfactuur voor verkochte
goederen heeft boekhoudkundig gezien twee kanten, positief (debet) en negatief (credit).
 A) Positief (debet): uw (onzekerE) vordering op uw klant vermindert of valt geheel weg. Negatief
(credit): uw voorraadje onbenut geld op uw bankrekening ('geld moet rollen' in een bedrijf) groeit aan.
 B) Positief (debet): uw (onzekerE) vordering op uw klant vermindert of valt geheel weg. Negatief
(credit): uw voorraadje onbenut geld op uw bankrekening ('geld moet rollen' in een bedrijf) groeit aan
en nu moet u (met uw BTW -aangifte) ook nog eens de BTW betalen op de ontvangst.
 C) Positief (debet): uw banksaldo groeit. Negatief (credit): u heeft niet langer een vordering op uw
klant en u moet nu de door hem betaalde BTW doorstorten aan de Staat.
 D) Positief (debet): uw banksaldo groeit. Negatief (credit): u heeft niet langer een vordering
op uw klant.
 E) Géén van bovenstaande antwoorden voldoet.
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⊕ Oefening – 14
Debet en credit in een boekhouding moeten met elkaar in evenwicht zijn …
 A) … op het einde van ieder boekhouddocument.
 B) … ten laatste op het einde van iedere werkdag.
 C) … ten laatste op het einde van iedere week.
 D) … ten laatste op het einde van iedere maand.
 E) … ten laatste op het einde van iedere BTW -aangifte.
 F) … ten laatste op het einde van ieder boekjaar.
 G) Géén van bovenstaande antwoorden voldoet.
⊕ Oefening – 15
Het evenwicht tussen debet en credit betekent …
 A) … dat er voor iedere boekingsregel aan de debet-zijde er ook een aan de credit-zijde moet zijn.
 B) … dat er voor iedere boekingsregel aan de credit-zijde er ook een aan de debet-zijde moet zijn.
 C) … dat het totaalbedrag van de debet-boekingen gelijk is aan het totaalbedrag van de
credit-boekingen.
 D) … dat ieder voor een boeking gebruikt rekeningnummer aan het einde van de boeking een nulsaldo vertoont (ze heffen elkaar op).
 E) Géén van bovenstaande antwoorden voldoet.
⊕ Oefening – 16
De ALTIJD GELDENDE BASISREGEL IN DE BOEKHOUDING (zoals geformuleerd in het zelfstudieboek) aan de hand
waarvan u altijd debet en credit kunt bepalen voor een boeking:
 A) Schulden zijn altijd debet en vorderingen zijn altijd credit.
 B) Geld ontvangen is altijd debet en betalen is altijd credit.
 C) Vorderingen zijn altijd debet en schulden zijn altijd credit.
 D) Betalen is altijd debet en geld ontvangen is altijd credit.
 E) Géén van bovenstaande antwoorden voldoet.
⊕ Oefening – 17
In het aankoopdagboek boekt u …
 A) … uitsluitend de aankoopfacturen waarvan u de BTW kunt aftrekken.
 B) … uitsluitend de aankoopdocumenten in het algemeen waarvan u de BTW kunt aftrekken.
 C) … uitsluitend de aankoopfacturen en de creditnota's, die u van uw leveranciers ontvangt.
 D) … alle documenten, die een schuld aan uw leveranciers betekenen, maar uitsluitend als deze
nog niet betaald zijn op het moment van ontvangst van die documenten.
 E) … alle documenten, die een schuld aan uw schuldeisers betekenen, ongeacht of ze
inmiddels betaald zijn, alsook creditnota's van die schuldeisers.
 F) Géén van bovenstaande antwoorden voldoet.
⊕ Oefening – 18
In het verkoopdagboek boekt u …
 A) … uitsluitend de contante verkopen (kassaverkopen in de winkel).
 B) … uitsluitend de verkoopfacturen waarop u BTW moet doorstorten aan de Staat.
 C) … uitsluitend de verkoopfacturen waarvan u de BTW kunt aftrekken alsook aan de klanten
verstrekte creditnota's.
 D) … uitsluitend de verkoopfacturen, die reeds door uw klanten betaald zijn alsook aan de klanten
verstrekte creditnota's.
 E)… alle verkoopdocumenten, die een vordering op uw klanten betekenen, ongeacht of ze
betaald zijn, alsook uitgereikte creditnota's aan die klanten.
 F) Géén van bovenstaande antwoorden voldoet.

Boekhoud zelf (of probeer het) met de volledig functionele WINexpert+ Boekhouding, GRATIS
(en zonder u te moeten registreren) tot 5.000 boekingen per jaar. Bezoek www.ciro.be.

– 55 –

Deel 2b: Theoretische oefeningen

Oplossingen van de theoretische oefeningen

⊕ Oefening – 19
In de financiële dagboeken boekt u …
 A) … uitsluitend de contante verkopen (kassaverkopen in de winkel)
 B) … uitsluitend de ontvangen en uitgegeven cheques.
 C) … uitsluitend de overschrijvingen.
 D) … uitsluitend de bankafschriften (in de bankboeken, waaronder ook de bank van de Post)
en de kassa-stukken (in het kasboek).
 E) … alle documenten, die een financiële beweging in de boekhouding weergeven.
 F) Géén van bovenstaande antwoorden voldoet.

⊕ Oefening – 20
De aanwezigheid van een kasboek is …
 A) … optioneel.
 B) … uitsluitend verplicht als u contante betalingen doet en contante ontvangsten geniet.
 C) … verplicht, ook al heeft u geen verrichtingen met baar geld.
 D) … verplicht bij een dubbele boekhouding, niet bij een enkelvoudige boekhouding.
 E) Géén van bovenstaande antwoorden voldoet.

⊕ Oefening – 21
De aanwezigheid van een inventarisboek is …
 A) … verplicht, ook al heeft u geen voorraad noch inventaris.
 B) … optioneel bij een dubbele boekhouding.
 C) … uitsluitend verplicht als u de inventaris van uw voorraad bijhoudt.
 D) … uitsluitend verplicht als u voorraad bijhoudt.
 … uitsluitend verplicht als u handelsgoederen heeft, zelfs al bestelt u enkel wat u nodig heeft en u dus
geen voorraad (noch inventaris) heeft.
 E) Géén van bovenstaande antwoorden voldoet.

⊕ Oefening – 22
De BTW , die u op verkoopfacturen vermeldt …
 A) … is hetzelfde bedrag aan BTW , die u op de facturen van uw leveranciers aantrof.
 B) … is een percentage op de netto-verkoopprijs van uw verkoopprijs van de goederen, af te halen
in uw winkel; dit percentage is afhankelijk van de bedrijvigheid van uw klant, beroepsmatig / privé, al
dan niet BTW -plichtig.
 C) … is een vaststaand percentage op de netto-verkoopprijs van uw verkoopprijs van de
goederen, mits verkoop in het binnenland en zonder werkzaamheden ter plaatse bij een klant.
 D) … is altijd hetzelfde percentage op de aankoopprijs van uw handelsgoederen, die u nu
doorverkoopt.
 E) Géén van bovenstaande antwoorden voldoet.
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⊕ Oefening – 23
Welke stelling omschrijft zo nauwkeurig mogelijk uw verplichtingen en uw rechten ten aanzien van de BTW Administratie?














A) BTW bent u verschuldigd over alle verkopen op factuur. Daarvan mag u de BTW aftrekken van uw
aankopen, mits u daarvoor een factuur kan overleggen waarop de aan de leverancier te betalen BTW
staat vermeld en mits de factuur voldoet aan alle vormvereisten.
B) BTW bent u verschuldigd over al uw verkopen, ook als u daarvoor geen document (factuur,
kasbonnetje, ticketje) heeft opgemaakt. Is de levering nog niet geschied, maar heeft u toch al
een factuur opgemaakt, dan bent u ook daarover reeds BTW verschuldigd. De aftrek van aan
uw leveranciers te betalen BTW moet u 'verdienen' met overlegging van facturen, die voldoen
aan de vereisten of met documenten, die vrijgesteld zijn van vormvereisten.
C) BTW bent u verschuldigd over al uw verkopen, ook als u daarvoor geen document (factuur,
kasbonnetje, ticketje) heeft opgemaakt. De aftrek van aan uw leveranciers effectief reeds betaalde
BTW moet u 'verdienen' met overlegging van facturen, die voldoen aan de vereisten.
D) BTW bent u enkel verschuldigd over verkopen aan klanten met een BTW -nummer, die om een
factuur vragen. Daarvan mag u de BTW aftrekken van de aankopen, mits u daarvoor een document
kan overleggen waarop de aan de leverancier betaalde BTW apart staat vermeld.
E) BTW bent u enkel verschuldigd over verkopen aan klanten, die om een factuur vragen. Daarvan
mag u de BTW aftrekken van uw aankopen, mits u daarvoor een factuur kan overleggen waarop de
aan de leverancier effectief reeds betaalde BTW staat vermeld.
F) BTW bent u enkel verschuldigd over verkopen aan klanten, die om een factuur vragen. Daarvan
mag u de BTW aftrekken van uw aankopen, mits u daarvoor een factuur kan overleggen waarop de
aan de leverancier te betalen BTW staat vermeld.
G) Géén van bovenstaande antwoorden voldoet.
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⊕ Oefening – 24
De boeking van een aankoopfactuur van tuinmeubelen voor 1.210 euro bruto (BTW 21% inbegrepen).










A) Dat u goederen moet aankopen om te kunnen verkopen is negatief en daarom credit. U moet die
goederen immers nog betalen. Dat u schuld heeft aan uw leverancier is positief (debet) omdat u nu
geen gebruik moet maken van het kostelijke krediet van uw bank
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B) Dat u een schuld heeft aan uw leverancier is negatief en daarom credit. Dat u de aan de
leverancier te betalen BTW terug kunt vorderen bij de Staat is positief en daarom debet. Dat u
nu goederen heeft om door te verkopen is eveneens positief en daarom debet.
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VAN DE STAAT TERUG TE VORDEREN BTW

600.000

AANGEKOCHTE TUINMEUBELEN

DEBET

CREDIT

1.210,00
210,00
1.000,00

C) De kosten (zoals de BTW op de aankopen) voegen zich bij de aangekochte goederen.
REKENING

OMSCHRIJVING

440.000

TE BETALEN SCHULD AAN LEVERANCIERS

600.000

AANGEKOCHTE TUINMEUBELEN

DEBET

CREDIT

1.210,00
1.210,00

D) Dat u een schuld heeft aan uw leverancier is negatief en daarom credit. Dat u de leverancier ook
nog eens de BTW moet betalen is eveneens negatief en daarom credit. Dat u nu goederen heeft om
door te verkopen is positief en daarom debet. De kosten (waaronder de BTW ) voegen zich bij de
aankoop van de goederen, die dan ook 1.210,00 euro bedragen.
REKENING

OMSCHRIJVING

440.000

TE BETALEN SCHULD AAN LEVERANCIERS

451.000

TE BETALEN BTW

600.000

AANGEKOCHTE TUINMEUBELEN

DEBET

CREDIT

1.000,00
210,00
1.210,00

E) Géén van bovenstaande antwoorden voldoet.
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⊕ Oefening – 25
De boeking van een verkoopfactuur van tuinmeubelen voor 1.210 euro bruto (BTW 21% inbegrepen).










A) Verkopen (7-rekeningen zijn opbrengsten) zijn positief en daarom debet. Omdat uw prijzen in de
winkel BTW inbegrepen zijn factureert u de omzet ook BTW inbegrepen. De vordering op uw klant is
negatief omdat u nog niet betaald bent en daarom credit.
REKENING

OMSCHRIJVING

400.000

VORDERING OP KLANTEN

700.000

VERKOCHTE TUINMEUBELEN

DEBET

CREDIT

1.210,00
1.210,00

B) Verkopen (7-rekeningen zijn opbrengsten) zijn positief en daarom debet. Hoewel uw prijzen in de
winkel BTW inbegrepen zijn factureert u de omzet zonder de BTW en vermeldt u die BTW afzonderlijk.
De vordering op uw klant is negatief omdat u nog niet betaald bent en daarom credit.
REKENING

OMSCHRIJVING

400.000

VORDERING OP KLANTEN

411.000

VAN DE KLANT TE ONTVANGEN BTW

700.000

VERKOCHTE TUINMEUBELEN

DEBET

CREDIT

1.210,00
210,00
1.000,00

C) De vordering op uw klant is positief en daarom debet. Bij de verkopen verlaten de
verkochte goederen uw winkel, negatief en daarom credit. De BTW, die u (hopelijk) zult
ontvangen moet u sowieso betalen aan de Staat, ook als uw klant niet betaald heeft ten tijde
van uw BTW-aangifte.
REKENING

OMSCHRIJVING

400.000

VORDERING OP KLANTEN

451.000

AAN DE STAAT TE BETALEN BTW

700.000

VERKOCHTE TUINMEUBELEN

DEBET

CREDIT

1.210,00
210,00
1.000,00

D) De vordering op uw klant is positief en daarom debet. Omdat uw prijzen in de winkel BTW
inbegrepen zijn factureert u de omzet inclusief de BTW , credit omdat u al iets positiefs heeft geboekt
en u dus een negatief bedrag nodig heeft om in evenwicht te komen.
REKENING

OMSCHRIJVING

400.000

VORDERING OP KLANTEN

700.000

VERKOCHTE TUINMEUBELEN

DEBET

CREDIT

1.210,00
1.210,00

E) Géén van bovenstaande antwoorden voldoet.
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⊕ Oefening – 26
De boeking van een betaling door een klant van zijn factuur (uw verkoopfactuur, zijn aankoopfactuur) van
1.210 euro (inclusief 21% BTW ) op uw bankrekening.








A) Uw banksaldo stijgt (debet), tegenover het wegvallen van de vordering op uw klant (credit).
REKENING

OMSCHRIJVING

550.000

BANKREKENING

400.000

VORDERING OP KLANTEN

DEBET

CREDIT

1.210,00
1.210,00

B) Uw banksaldo stijgt (debet), tegenover uw verkopen (credit), de BTW is reeds tesamen met de
verkoopfactuur geboekt en moet niet opnieuw geboekt worden.
REKENING

OMSCHRIJVING

550.000

BANKREKENING

700.000

VERKOPEN

DEBET

CREDIT

1.210,00
1.210,00

C) Uw banksaldo stijgt (debet), tegenover uw verkopen (credit), de BTW is weliswaar reeds tesamen
met de verkoopfactuur geboekt, maar de betaling ervan aan u nog niet en moet daarom (zoals de
verkopen) opnieuw geboekt worden.
REKENING

OMSCHRIJVING

550.000

BANKREKENING

700.000

VERKOPEN

451.000

AAN DE STAAT TE BETALEN BTW

DEBET

CREDIT

1.210,00
1.000,00
210,00

D) Géén van bovenstaande antwoorden voldoet.
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⊕ Oefening – 27
De boeking van uw betaling van een ontvangen factuur (uw aankoopfactuur van 1.210 euro, zijnde 1.000 euro
netto + 21% BTW = 210 euro) op de bankrekening van uw leverancier.








A) Uw banksaldo daalt (credit), tegenover uw aangekochte goederen (debet), de BTW is reeds
tesamen met de aankoopfactuur geboekt en moet niet opnieuw geboekt worden.
REKENING

OMSCHRIJVING

550.000

BANKREKENING

600.000

AANKOPEN HANDELSGOEDEREN

DEBET

CREDIT

1.210,00
1.210,00

B) Uw banksaldo daalt (credit), ten aanzien van het wegvallen van de schuld op uw
leverancier (debet).
REKENING

OMSCHRIJVING

550.000

BANKREKENING

440.000

TE BETALEN SCHULD AAN LEVERANCIERS

DEBET

CREDIT

1.210,00
1.210,00

C) Uw banksaldo daalt (credit), tegenover uw aankopen van handelsgoederen (debet), de BTW is
weliswaar reeds tesamen met de aankoopfactuur geboekt, maar uw betaling ervan aan uw
leverancier nog niet en moet daarom (zoals de aankopen) opnieuw geboekt worden.
REKENING

OMSCHRIJVING

550.000

BANKREKENING

600.000

AANKOPEN HANDELSGOEDEREN

451.000

AAN LEVERANCIERS TE BETALEN BTW

DEBET

CREDIT

1.210,00
1.000,00
210,00

D) Géén van bovenstaande antwoorden voldoet.

⊕ Oefening – 28
Wat is een proef- en saldibalans?








A) Een balans, die ruwweg (met lichte afwijkingen, want het gaat slechts om een proeF) de debeten de creditsaldi van de grootboekrekeningen weergeeft. Per twee gelijke eerste cijfers (zoals 40, 41,
60, enzovoorts) van het rekeningnummer volgt een lijn met een tussentotaal, per eerste gelijk cijfer
(zoals 4, 5, 6, enzovoorts van het rekeningnummer volgt een lijn met een tussentotaal.
B) Een nauwkeurig balans die van iedere grootboekrekening als proef de debet-saldi in de eerste
kolom weergeeft, de credit-saldi in de tweede kolom, de debet-saldi van de klanten (openstaanD) in
de derde kolom en de credit-saldi van de leveranciers (openstaanD) in de vierde kolom. Per twee
gelijke eerste cijfers (zoals 40, 41, 60, enzovoorts) van het rekeningnummer volgt een lijn met een
tussentotaal, per eerste gelijk cijfer (zoals 4, 5, 6, enzovoorts van het rekeningnummer volgt een lijn
met een tussentotaal.
C) Een nauwkeurig overzicht van alle grootboekrekeningen met in de eerste kolom het totaal
van de debet-boekingen, in de tweede kolom het totaal van de credit-boekingen, in de derde
kolom het saldo daarvan als het een debet-saldo is en in de vierde kolom het saldo als het een
credit-saldo is.
D) Géén van bovenstaande antwoorden voldoet.
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⊕ Oefening – 29
Vink alle klassen van grootboekrekeningnummers aan, die doorgaans de balansrekeningen (ook wel
vermogensrekeningen genoemd), maar zuiverder uitgedrukt als 'ACTIEF / PASSIEF – rekeningen' vormen









A)
B)
C)
D)
E)
F)
G)
H)

Klasse 1. Vermogen, reserves en schulden / leningen op méér dan één jaar.
Klasse 2. Investeringen, vorderingen en beleggingen op méér dan één jaar.
Klasse 3. Voorraden.
Klasse 4. Vorderingen en schulden op maximaal één jaar.
Klasse 5. Financiêle middelen (banksaldo en contant geld).
Klasse 6. Aankopen van goederen en (andere) kosten.
Klasse 7. Verkopen en (andere) opbrengsten.
Géén (combinatie) van bovenstaande antwoorden voldoet.

⊕ Oefening – 30
Vink alle klassen van grootboekrekeningnummers aan, die de resultatenrekeningen (ook wel winst- en
verliesrekeningen genoemd) vormen









A)
B)
C)
D)
E)
F)
G)
H)

Klasse 1. Vermogen, reserves en schulden / leningen op méér dan één jaar.
Klasse 2. Investeringen, vorderingen en beleggingen op méér dan één jaar.
Klasse 3. Voorraden.
Klasse 4. Vorderingen en schulden op maximaal één jaar.
Klasse 5. Financiêle middelen (banksaldo en contant geld).
Klasse 6. Aankopen van goederen en (andere) kosten.
Klasse 7. Verkopen en (andere) opbrengsten.
Géén (combinatie) van bovenstaande antwoorden voldoet.

⊕ Oefening – 31
Omschrijf de verhouding geduende het boekjaar tussen enerzijds de saldi van alle balansrekeningen en
anderzijds de saldi van alle resultatenrekeningen:






A) Een debet-saldo van alle balansrekeningen tesamen betekent een vermogensgroei,
omgekeerd aan het credit-saldo van alle resultatenrekeningen tesamen, terwijl een credit-saldo
van alle balansrekeningen tesamen een afname van het vermogen betekent, omgekeerd aan
het debet-saldo van alle resultatenrekeningen tesamen.
B) Een debet-saldo van alle balansrekeningen tesamen betekent een vermogensgroei (positief voor
het bedrijf), gelijk lopend met het debet-saldo van alle resultatenrekeningen tesamen (positief voor het
bedrijf) terwijl een credit-saldo van alle balansrekeningen tesamen een afname van het vermogen
(negatief voor het bedrijf) betekent, gelijk lopend met het credit-saldo van alle resultatenrekeningen
tesamen(negatief voor het bedrijf).
C) Géén van bovenstaande antwoorden voldoet.

⊕ Oefening – 32
Als uw klant zijn facturen betaalt aan u, als u de facturen van uw leveranciers betaalt, als u de verschuldigde
aan de Staat betaalt of als de Staat u het geboekte teveel aan betaalde BTW effectief terugstort, kortom,
als geboekte vorderingen en schulden ook effectief betaald worden …
BTW





A) … dan blijft het debet-/creditsaldo van het blok van alle vermogensrekeningen tesamen
onveranderd.
B) … dan verandert het debet-/creditsaldo van het blok van alle vermogensrekeningen tesamen met
de effectieve betalingen mee.
C) Géén van bovenstaande antwoorden voldoet.
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⊕ Oefening – 33
Wat is (boekhoudkundig en fiscaal gezien) bepalend voor de winstgevendheid van een onderneming?





A) De betalingen en ontvangsten, voortvloeiend uit uw aankoopfacturen en verkoopfacturen.
B) Het debet- of credit-saldo van al uw resultatenrekeningen tesamen met het daarbij
passend tegengesteld saldo van de vermogensrekeningen.
C) Het debet- of credit-verschil tussen aankoopfacturen en verkoopfacturen.
D) Géén van bovenstaande antwoorden voldoet.

⊕ Oefening – 34
De belasting op de toegevoegde waarde (BTW ) wordt berekend op …









A) … in beginsel op het verschil van door u van uw klanten ontvangen BTW minus de aan uw
leveranciers betaalde BTW , zuiverder uitgedrukt op de toegevoegde waarde van BTW -plichtige
bedrijfshandelingen.
B) … uw omzet op factuur minus de aankopen op factuur.
C) … uw omzet minus de aan BTW onderworpen aankopen op factuur.
D) … uw omzet minus de BTW op aankoopfacturen en op gelijkgestelde aankoopdocumenten
(met officiële vrijstelling van vormverplichtingen), zuiverder uitgedrukt op de toegevoegde
waarde van uw BTW-plichtige bedrijfshandelingen.
E) … uw BTW -plichtige omzet op factuur minus de aan BTW onderworpen aankopen op factuur.
F) Géén van bovenstaande antwoorden voldoet.

⊕ Oefening – 35
Welke stelling is de meest juiste?









A) Alle bedrijven en zelfstandigen, die deel uitmaken van de BTW-kringloop (te herkennen aan
hun BTW-nummer) moeten BTW aanrekenen voor BTW-gevoelige leveringen en werkzaamheden,
ongeacht of hun klant wel of niet tot die BTW-kringloop behoort.
B) Alle bedrijven en zelfstandigen, die deel uitmaken van de BTW -kringloop (te herkennen aan hun
BTW -nummer) moeten BTW aanrekenen voor BTW -gevoelige leveringen en werkzaamheden aan
andere bedrijven en zelfstandigen, mits die ook deel uitmaken van de BTW -kringloop.
C) Alle bedrijven en zelfstandigen moeten BTW aanrekenen voor BTW -gevoelige leveringen en
werkzaamheden, ongeacht of hun klant wel of niet tot die BTW -kringloop behoort.
D) Alle bedrijven en zelfstandigen moeten BTW aanrekenen voor BTW -gevoelige leveringen en
werkzaamheden, aan andere bedrijven en zelfstandigen, mits die deel uitmaken van de BTW kringloop.
E) Géén van bovenstaande antwoorden voldoet.
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⊕ Oefening – 36
Welke stelling is de meest juiste?









A) Enkel de bedrijven en zelfstandigen, die deel uitmaken van de BTW-kringloop (te herkennen aan
hun BTW-nummer) mogen de BTW op hun aankopen aftrekken, tenminste àls zij kunnen aantonen
over een geldige factuur te beschikken..
B) Enkel de bedrijven en zelfstandigen, die deel uitmaken van de BTW-kringloop (te
herkennen aan hun BTW-nummer) mogen de BTW op hun aankopen aftrekken, tenminste àls
zij kunnen aantonen èn over een geldige factuur te beschikken èn die aankopen te gebruiken
voor hun eigen BTW-gevoelige activiteiten.
C) Alle bedrijven en zelfstandigen, met uitsluiting van de particulieren, mogen de BTW op hun
aankopen aftrekken, tenminste àls zij kunnen aantonen over een geldige factuur te beschikken.
D) Zelfstandigen, die deel uitmaken van de BTW-kringloop (te herkennen aan hun BTW-nummer) en
àlle vennootschappen mogen de BTW op hun aankopen aftrekken, tenminste àls zij kunnen aantonen
over een geldige factuur te beschikken. De zelfstandigen (éénmanszaken) moeten bijkomend kunnen
aantonen die aankopen te gebruiken voor hun eigen BTW-gevoelige activiteiten.
E) Géén van bovenstaande antwoorden voldoet.

⊕ Oefening – 37
Welke stelling is de meest juiste?










A) Bedrijven met een jaaromzet <= 1.000.000 euro dienen eens per kwartaal een BTW -aangifte in en
betalen in de 2 tussenliggende maanden een voorschot. Bedrijven met een grotere omzet dienen
maandelijks een BTW -aangifte in en zijn nooit tot voorschotten gehouden.
B) Bedrijven met een jaaromzet <= 1.000.000 euro dienen eens per kwartaal een BTW -aangifte in en
betalen in de 2 tussenliggende maanden het saldo van die maand als voorschot (alsof ze een
aangifte ingediend zouden hebben). Bedrijven met een grotere omzet dienen maandelijks een BTW aangifte in en betalen ééns per jaar tesamen met een maandaangifte nog eens hetzelfde bedrag als
voorschot, dat ze de volgende maand weer mogen aftrekken.
C) Bedrijven met een jaaromzet <= 1.000.000 euro dienen eens per kwartaal een BTW -aangifte in en
betalen in de 2 tussenliggende maanden enkel een voorschot als ze het vorige kwartaal BTW moesten
betalen aan de Staat. Bedrijven met een grotere omzet dienen maandelijks een BTW -aangifte; ten
laatste met de aangifte over november betalen zij ook een voorschot.
D) Bedrijven met een jaaromzet <= 1.000.000 euro dienen eens per kwartaal een BTW-aangifte
in en betalen in de 2 tussenliggende maanden een voorschot van 1/3de van het verschuldigde
bedrag over het vorige kwartaal, niets als het vorige kwartaal een vordering op de Staat gaf.
Bedrijven met een grotere omzet dienen maandelijks een BTW-aangifte; nà de aangifte over
november betalen zij eveneens een voorschot.
G) Géén van bovenstaande antwoorden voldoet.

⊕ Oefening – 38
Op welk formulier vult u de BTW -aangifte in?









A) Handmatig op de formulieren, die de BTW-administratie u eens per jaar toezendt of die u
aanvraagt, op blanco papier als u met de computer een aangifte afdrukt. Dit computermodel is
door de software-ontwikkelaar aan de BTW-Administratie voorgelegd ter goedkeuring.
B) Handmatig op de formulieren, die de BTW -administratie u iedere maand of ieder kwartaal
toezendt, op blanco papier als u met de computer een aangifte afdrukt. Dit computermodel moet u als
gebruiker voorafgaandelijk zelf laten goedkeuren door de BTW -Administratie omdat uw printer af kan
wijken van hetgeen de software-ontwikkelaar voorzag voor zijn programma..
C) Uitsluitend op de formulieren, die de BTW -administratie u iedere maand of ieder kwartaal
toezendt.
D) Uitsluitend op de formulieren, die de BTW -administratie u eens per jaar en verder op verzoek
toezendt (voor het geval u een formulier weg moet gooien vanwege een schrijffout, die u niet kunt
corrigeren).
E) Géén van bovenstaande antwoorden voldoet.
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⊕ Oefening – 39
De verhouding tussen BTW -aangifte en boekhouding wordt het best omschreven als:







A) De BTW -aangifte moet altijd de juiste BTW -verplichtingen ten aanzien van klanten, leveranciers en
Staat weergeven. Dit heeft voorrang boven de boekhouding, die dan kan afwijken van de BTW aangifte. Bij eventuele verschillen kunt u de door de computer afgedrukte aangifte niet gebruiken en
vult u handmatig een BTW -aangifte in.
B) De BTW -aangifte krijgt weliswaar informatie uit de boekhouding, maar staat er verder los van.
C) De BTW-aangifte moet altijd de juiste BTW-verplichtingen ten aanzien van klanten, van leveranciers, van uzelf en van de Staat weergeven. Dit heeft voorrang boven de registraties in de
boekhouding, die daarvoor desnoods aangepast wordt tot de BTW-aangifte correct uit de
boekhouding voortkomt. U kunt dus altijd de door de computer afgedrukte aangifte gebruiken.
D) Géén van bovenstaande antwoorden voldoet.

⊕ Oefening – 40
Bij het opmaken van de BTW -aangifte blijkt de schuld aan de Staat of een vordering op de Staat uit het
verschil tussen de 451.000 TE BETALEN BTW (en gelijkaardige rekeningen) enerzijds en de 411.000 TE ONTVANGEN
BTW (en gelijkaardige rekeningen) anderzijds.










A) U betaalt (als het bedrag van de te betalen BTW het bedrag van de te ontvangen BTW overtreft) enkel dat saldo of ontvangt (als het bedrag van de te ontvangen BTW het bedrag van de te
betalen BTW overtreft) dat saldo uitsluitend als u om terugbetaling vraagt.
B) U betaalt (als het bedrag van de te betalen BTW het bedrag van de te ontvangen BTW overtreft)
enkel dat saldo of ontvangt (als het bedrag van de te ontvangen BTW het bedrag van de te betalen
BTW overtreft) dat saldo automatisch na afloop van de volgende aangifteperiode.
C) U betaalt enerzijds het totaal van de 451.000 TE BETALEN BTW (en gelijkaardige rekeningen) aan de
Staat en krijgt na afloop van de volgende aangifteperiode automatisch het totaal van de 411.000 TE
ONTVANGEN BTW (en gelijkaardige rekeningen), zodra de Administratie dat geld van uw leveranciers
heeft geïnd.
D) U betaalt het totaal van de 451.000 TE BETALEN BTW (en gelijkaardige rekeningen) aan de Staat en
krijgt na afloop van het boekjaar het totaal van de 411.000 TE ONTVANGEN BTW terugbetaald mits u om
effectieve terugbetaling vraagt.
E) Géén van bovenstaande antwoorden voldoet.

⊕ Oefening – 41
Eens per jaar bezorgt u de Administratie een lijst van uw klanten met uw omzet op hen, de jaarlijkse listing
van BTW -plichtige afnemers. Deze lijst …










A) … bevat al uw individuele klanten met een BTW -nummer met de omzet van dat boekjaar (dat bij
vennootschappen kan afwijken van het kalenderjaar) op ieder van hen met de daarop verschuldigde
BTW . Als u geen enkele individuele BTW -plichtige afnemers heeft aan te geven, dan maakt u dat
bekend door een zogenaamde 'nihil-listing' in te dienen.
B) … bevat al uw individuele klanten met een BTW -nummer met de omzet van dat kalenderjaar op
ieder van hen met de daarop verschuldigde BTW mits uw totale omzet minimaal 250 euro bedroeg. Als
u die omzet niet haalt, dan hoeft u géén listing in te dienen.
C) … bevat al uw individuele klanten met de omzet van dat boekjaar (dat bij vennootschappen kan
afwijken van het kalenderjaar) op ieder van hen met de daarop verschuldigde BTW ; verplicht is de
opname van iedere klant, waarop uw omzet minimaal 250 euro bedroeg. Als u geen individuele BTW plichtige afnemers heeft aan te geven, dan hoeft u géén listing in te dienen.
D) … bevat al uw individuele klanten met een BTW-nummer met de omzet van dat kalenderjaar
op ieder van hen met de daarop verschuldigde BTW; verplicht is de opname van iedere klant,
waarop uw omzet minimaal 250 euro bedroeg. Als u geen individuele BTW-plichtige afnemers
heeft aan te geven, dan maakt u dat bekend door een zogenaamde 'nihil-listing' in te dienen.
E) Géén van bovenstaande antwoorden voldoet.
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⊕ Oefening – 42
Eens per kwartaal maakt u de Administratie een lijst over van uw klanten binnen de EU met uw omzet op hen,
de zogenaamde Intracommunautaire listing. Deze lijst …










A) … bevat al uw individuele klanten binnen de EU met een BTW -nummer (met uitzondering van de
Belgische klanten) met de omzet van dat kwartaal. Als u geen individuele BTW -plichtige afnemers
heeft aan te geven, dan maakt u dat bekend door een zogenaamde 'nihil-listing' in te dienen.
B) … bevat al uw individuele klanten binnen de EU met een BTW -nummer (met inbegrip van de
Belgische klanten) met de omzet van dat kwartaal. Als u geen individuele BTW -plichtige afnemers
heeft aan te geven, dan hoeft u geen listing in te dienen; de Administratie leest in uw ingediende BTW aangifte, dat u geen verkopen aan EU-klanten heeft gedaan in dat kwartaal.
C) … bevat al uw individuele klanten binnen de EU met een BTW-nummer (met uitzondering
van de Belgische klanten) met de omzet van dat kwartaal op die klanten. Als u geen individuele
BTW-plichtige afnemers heeft aan te geven, dan hoeft u geen listing in te dienen; de Administratie leest in uw ingediende BTW-aangifte, dat u geen verkopen aan EU-klanten heeft gedaan.
D) … bevat al uw individuele klanten binnen de EU met een BTW -nummer (met uitzondering van de
Belgische klanten) met de omzet van dat kwartaal op die klanten. Als u geen individuele BTW -plichtige
afnemers heeft aan te geven, dan maakt u dat bekend door een zogenaamde 'nihil-listing' in te
dienen.
E) Géén van bovenstaande antwoorden voldoet.

⊕ Oefening – 43
Bij verkopen op factuur aan klanten in het buitenland, aldaar BTW -plichtig (ze hebben u hun buitenlands BTW nummer overgemaakt), maar binnen de Europese Unie, …








A) … rekent u de gebruikelijke BTW aan zoals aan uw Belgische klanten.
B) … rekent u géén BTW aan zodra uw controle van het BTW-nummer heeft aangetoond, dat
het inderdaad om een BTW-plichtige klant gaat èn u absolute zekerheid heeft over levering in
het buitenland.
C) … rekent u géén BTW aan zodra uw controle van het BTW -nummer heeft aangetoond, dat het
inderdaad om een BTW -plichtige klant gaat; uw buitenlandse klant mag de aankopen meenemen
vanuit uw winkel zonder BTW aan u te moeten betalen.
D) … rekent u het BTW -percentage aan van het thuisland van uw buitenlandse klanten.
E) Géén van bovenstaande antwoorden voldoet.

⊕ Oefening – 44
Bij verkopen onder het gewone BTW -stelsel rekent u als BTW -plichtige uw klanten de BTW aan, die zij
verschuldigd zijn aan de Staat. Bij de zogenaamde 'bijzondere BTW -regelingen', zoals leveringen aan BTW plichtige klanten binnen de EU (stelsel IntraCommunautaire leveringen) en bij bepaalde werkzaamheden ter
plaatse (arbeidsuren + eventueel daarvoor benodigde en geleverde materialen) aan BTW -plichtige klanten
binnen België (stelsel BTW te voldoen door de medecontractant) …







A) … rekent u uw klanten geen BTW aan; dat is hun eigen zorg en verantwoordelijkheid en u
maakt hen dat duidelijk door op de factuur het betreffende bijzondere stelsel te vemelden.
B) … rekent u uw klanten geen BTW aan; dat is hun eigen zorg en verantwoordelijkheid.
C) … rekent u de gebruikelijke BTW aan, maar hoeven uw klanten die niet aan u te betalen; zij
dragen de verantwoordelijkheid dat zelf te doen, rechtstreeks aan de Administratie.
D) … rekent u de gebruikelijke BTW uit, maar hoeven zij u die niet te betalen. Als medecontractant
bent u verplicht dat te doen. Uw klanten kunnen die BTW echter niet aftrekken. U kunt ze wel aftrekken
mits u overtuigd bent (en kunt aantonen) dat uw klanten de aankopen voor aftrekbare BTW -doeleinden
gebruiken.
G) Géén van bovenstaande antwoorden voldoet.
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⊕ Oefening – 45
Uw aankoopfactuur van 100 euro, waarop BTW te voldoen door de medecontractant (werkzaamheden en
leveringen, bestemd voor uw BTW -plichtige handelingen) van 21% boekt u met …










A)
REKENING

OMSCHRIJVING

440.000

LEVERANCIERS

451.130

TE BETALEN BTW MEDECONTRACTANT

411.000

TE ONTVANGEN BTW

611.700

ONDERHOUD CV-KETEL

DEBET

CREDIT

100,00
21,00
21,00
100,00

B)
REKENING

OMSCHRIJVING

440.000

LEVERANCIERS

451.130

TE BETALEN BTW MEDECONTRACTANT

411.000

TE ONTVANGEN BTW

611.700

ONDERHOUD CV-KETEL

DEBET

CREDIT

100,00
21,00
21,00
100,00

C)
REKENING

OMSCHRIJVING

440.000

LEVERANCIERS

411.130

TE ONTVANGEN BTW MEDECONTRACTANT

611.700

ONDERHOUD CV-KETEL

REKENING

OMSCHRIJVING

440.000

LEVERANCIERS

451.130

TE BETALEN BTW MEDECONTRACTANT

611.700

ONDERHOUD CV-KETEL

DEBET

CREDIT

121,00
21,00
100,00

D)
DEBET

CREDIT

100,00
21,00
121,00

E) Géén van bovenstaande antwoorden voldoet.
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⊕ Oefening – 46
Uw aankoopfactuur van 100 euro van een BTW -plichtige leverancier in Nederland, die de goederen met zijn
eigen transportdienst tot bij uw winkel heeft gebracht, levering van goederen, bestemd voor uw BTW -plichtige
handelingen van 21% boekt u met …










A)
REKENING

OMSCHRIJVING

440.000

LEVERANCIERS

451.140

TE BETALEN BTW EG

411.000

TE ONTVANGEN BTW

600.100

AANKOPEN HANDELSGOEDEREN

REKENING

OMSCHRIJVING

440.000

LEVERANCIERS

451.140

TE BETALEN BTW EG

411.000

TE ONTVANGEN BTW

600.100

AANKOPEN HANDELSGOEDEREN

REKENING

OMSCHRIJVING

440.000

LEVERANCIERS

411.140

TE ONTVANGEN BTW EG

600.100

AANKOPEN HANDELSGOEDEREN

REKENING

OMSCHRIJVING

440.000

LEVERANCIERS

451.140

TE BETALEN BTW EG

600.100

AANKOPEN HANDELSGOEDEREN

DEBET

CREDIT

100,00
21,00
21,00
100,00

B)
DEBET

CREDIT

100,00
21,00
21,00
100,00

C)
DEBET

CREDIT

121,00
21,00
100,00

D)
DEBET

CREDIT

100,00
21,00
121,00

E) Géén van bovenstaande antwoorden voldoet.
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⊕ Oefening – 47
Als u op een aankoopfactuur 10% korting krijgt voor aanwijsbare aankopen, handelsgoederen, hulpstoffen,
diensten, enzovoorts, voor een oorspronkelijke waarde van 1.000 euro + 21% BTW , dan boekt u die factuur als
volgt:










A) De Staat volgt de door uw leverancier toegekende korting en neemt solidair met uw
leverancier genoegen met 10% minder inkomsten; u betaalt dan ook 10% minder BTW.
REKENING

OMSCHRIJVING

DEBET

440.000

TE BETALEN SCHULD AAN LEVERANCIERS

411.000

VAN DE STAAT TERUG TE VORDEREN BTW

189,00

600.000

AANGEKOCHTE TUINMEUBELEN

900,00

CREDIT

1.089,00

B) De Staat mag niet lijden onder korting, die u geniet van uw leverancier; u dient dan ook de BTW te
betalen op het oorspronkelijk voorziene bedrag.
REKENING

OMSCHRIJVING

DEBET

440.000

TE BETALEN SCHULD AAN LEVERANCIERS

411.000

VAN DE STAAT TERUG TE VORDEREN BTW

210,00

600.000

AANGEKOCHTE TUINMEUBELEN

900,00

CREDIT

1.110,00

C) De Staat mag niet lijden onder korting, die u van uw leverancier geniet; u dient dan ook de BTW te
betalen op het oorspronkelijk voorziene bedrag. Omdat uw leverancier u 10% korting geeft betaalt u
wel 10% minder aan uw leverancier (1.210 x 90% = 1.089), maar met behoud van de oorspronkelijk
bedoelde 210 euro voor te betalen BTW . Zoals de kosten de aangekochte goederen en diensten
volgen, zo volgt ook de aanwijsbare korting de aangekochte goederen en diensten. Boekhoudkundig
gezien zijn ze minder waard.
REKENING

OMSCHRIJVING

DEBET

440.000

TE BETALEN SCHULD AAN LEVERANCIERS

411.000

VAN DE STAAT TERUG TE VORDEREN BTW

210,00

600.000

AANGEKOCHTE TUINMEUBELEN

879,00

CREDIT

1.089,00

D) De Staat mag niet lijden onder korting, die u geniet. U dient dan ook de BTW te betalen op het
oorspronkelijk voorziene bedrag, maar omdat u uw leverancier slechts 1.089 euro moet betalen,
betaalt u het verschil van de BTW alsnog zelf.
REKENING

OMSCHRIJVING

440.000

TE BETALEN SCHULD AAN LEVERANCIERS

411.000

VAN DE STAAT TERUG TE VORDEREN BTW

451.000

AAN DE STAAT TE BETALEN BTW

600.000

AANGEKOCHTE TUINMEUBELEN

DEBET

CREDIT

1.089,00
210,00
21,00
900,00

E) Géén van bovenstaande antwoorden voldoet.
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⊕ Oefening – 48
U ontvangt een aankoopfactuur met daarop 100 euro commerciële korting over VORIGE aankopen, dus niet
over de aankopen van die ene factuur. Met andere woorden, u kunt in de boekhouding niet aanwijzen, waarop
de korting precies slaat (op welke aankopen van handelsgoederen of hulpstoffen, in datzelfde boekjaar) voor
een oorspronkelijke waarde van 1.000 euro + 21% BTW dan boekt u die factuur als volgt:










A) De Staat volgt de door uw leverancier toegekende korting en neemt solidair met uw
leverancier genoegen met 10% minder inkomsten; u betaalt dan ook 10% minder BTW. Dat de
korting nu verwerkt wordt op de huidige aankopen (i.p.v. op de factuur van de vorige aankopen) maakt geen verschil voor de winstgevendheid van uw bedrijf. U boekt ze dus in min op
de huidige aankopen.
REKENING

OMSCHRIJVING

DEBET

440.000

TE BETALEN SCHULD AAN LEVERANCIERS

411.000

VAN DE STAAT TERUG TE VORDEREN BTW

189,00

600.000

AANGEKOCHTE TUINMEUBELEN

900,00

CREDIT

1.089,00

B) De Staat mag niet lijden onder korting, die u geniet van uw leverancier; u dient dan ook de BTW te
betalen op het oorspronkelijk voorziene bedrag. Dat de korting nu verwerkt wordt op de huidige
aankopen (i.p.v. op de factuur van de vorige aankopen) maakt geen verschil voor de winstgevendheid
van uw bedrijf. U boekt ze dus in min op de huidige aankopen.
REKENING

OMSCHRIJVING

DEBET

440.000

TE BETALEN SCHULD AAN LEVERANCIERS

411.000

VAN DE STAAT TERUG TE VORDEREN BTW

210,00

600.000

AANGEKOCHTE TUINMEUBELEN

900,00

CREDIT

1.110,00

C) De Staat mag niet lijden onder korting, die u van uw leverancier geniet; u dient dan ook de BTW te
betalen op het oorspronkelijk voorziene bedrag. Omdat uw leverancier u 10% korting geeft betaalt u
wel 10% minder aan uw leverancier (1.210 x 90% = 1.089), maar met behoud van de oorspronkelijk
bedoelde 210 euro voor te betalen BTW . Dat de korting nu verwerkt wordt op de huidige aankopen
(i.p.v. op de factuur van de vorige aankopen) maakt geen verschil voor de winstgevendheid van uw
bedrijf. U boekt ze dus in min op de huidige aankopen.
REKENING

OMSCHRIJVING

DEBET

440.000

TE BETALEN SCHULD AAN LEVERANCIERS

411.000

VAN DE STAAT TERUG TE VORDEREN BTW

210,00

600.000

AANGEKOCHTE TUINMEUBELEN

879,00

CREDIT

1.089,00

D) De Staat volgt de korting van de leverancier en neemt solidair met uw leverancier genoegen met
10% minder inkomsten; u betaalt dan ook 10% minder BTW . Om de interpretatie van de boekhouding
zuiver te houden geeft u toe, dat u de korting niet kunt toewijzen en zet u ze op een aparte
rekeningnummer in plaats van ze op de huidige aankoop te verwerken.
REKENING

OMSCHRIJVING

440.000

TE BETALEN SCHULD AAN LEVERANCIERS

411.000

VAN DE STAAT TERUG TE VORDEREN BTW

600.000

AANGEKOCHTE TUINMEUBELEN

608.000

KORTINGEN OP AANKOPEN HANDELSGOEDEREN

DEBET

CREDIT

1.089,00
189,00
1.000,00
100,00

E) Géén van bovenstaande antwoorden voldoet.
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⊕ Oefening – 49
U maakt een verkoopfactuur op voor 1.000 euro aan goederen, waarop 21% BTW verschuldigd is. Om uw
klant aan te moedigen spoedig te betalen verleent u hem 2% korting voor 'contante betaling', als die betaling
tenminste binnen een week geschiedt. Deze verkoopfactuur boekt u als volgt:




A) De Staat mag niet lijden onder de korting, die u verstrekt en eist de volle 210 euro op aan BTW .
Uw 2% korting voor contante betaling geldt enkel over de nettoprijs van uw verkopen.
REKENING

OMSCHRIJVING

DEBET

CREDIT

400.000

VORDERING OP KLANTEN

451.000

AAN DE STAAT TE BETALEN BTW

210,00

700.000

VERKOCHTE TUINMEUBELEN

980,00

1.190,00

B) De Staat volgt uw toegekende korting en neemt solidair genoegen met 2% minder inkomsten aan
BTW , mits dat u die 2% maar bijbetaalt als uw klant te laat betaalt en dus géén 2% mag aftrekken.
REKENING

OMSCHRIJVING

DEBET

CREDIT

400.000

VORDERING OP KLANTEN

451.000

AAN DE STAAT TE BETALEN BTW

205,80

700.000

VERKOCHTE TUINMEUBELEN

980,00

1.185,80

Dit volstaat als uw klant tijdig betaalt en dus de korting geniet. Betaalt hij niet tijdig (en is hij zo netjes
dan toch de korting niet af te trekken, denkend dat u de moeite er niet voor zult doen postzegels te
spenderen), dan boekt u bijkomend…







REKENING

OMSCHRIJVING

400.000

VORDERING OP KLANTEN

451.000

AAN DE STAAT TE BETALEN BTW

700.000

VERKOCHTE TUINMEUBELEN

DEBET

CREDIT

24,20
4,20
20,00

C) De Staat volgt de korting en neemt solidair genoegen met 2% minder inkomsten.
REKENING

OMSCHRIJVING

DEBET

CREDIT

400.000

VORDERING OP KLANTEN

451.000

AAN DE STAAT TE BETALEN BTW

205,80

700.000

VERKOCHTE TUINMEUBELEN

980,00

1.185,80

D) De Staat volgt de korting en neemt genoegen met 2% minder inkomsten, ongeacht of uw
klant de korting al dan niet daadwerkelijk geniet door tijdig te betalen. De Staat moet dat doen
omdat de financiële korting geen BTW-plichtige omzet is. Met andere woorden, u heeft een
deeltje van uw BTW-plichtige omzet van de 70-rekening naar de de niet-BTW-plichtige 75rekening overgezet. De Staat aanvaardt dit (met lede ogen) tot een redelijk percentage,
doorgaans 2%.
REKENING

OMSCHRIJVING

DEBET

CREDIT

400.000

VORDERING OP KLANTEN

451.000

AAN DE STAAT TE BETALEN BTW

205,80

700.000

VERKOCHTE TUINMEUBELEN

980,00

757.001

BETALINGSKORTING (VOORDEEL)

1.205,80

20,00

E) Géén van bovenstaande antwoorden voldoet.
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⊕ Oefening – 50
U ontvangt een aankoopfactuur voor 1.000 euro aan goederen, waarop 21% BTW verschuldigd is. U geniet
2% korting voor 'contante betaling', mits betaling binnen een week. Deze factuur boekt u als volgt:








A) De Staat volgt voor de aftrekbare BTW het bedrag dat uw leverancier op factuur heeft gezet.
Omdat het een financiële korting betreft, die u mogelijk niet geniet (omdat u later het volle bedrag
betaalt), boekt u die apart van de netto-aankoop minus korting. Immers, de kosten volgen de aankoop
en bij later betalen dan de voorziene week is de korting niet genoten en voegt die 20 euro toe aan de
aangekochte handelsgoederen.
REKENING

OMSCHRIJVING

DEBET

440.000

TE BETALEN SCHULD AAN LEVERANCIERS

411.000

VAN DE STAAT TERUG TE VORDEREN BTW

205,80

600.000

AANGEKOCHTE TUINMEUBELEN

980,00

600.000

AANGEKOCHTE TUINMEUBELEN

20,00

CREDIT

1.205,80

B) De Staat volgt voor de aftrekbare BTW het bedrag dat uw leverancier op factuur heeft gezet.
Omdat het een financiële korting betreft en daarom zonder weerslag op de waarde van de voorraad,
boekt u die financiële korting als een aparte financiële opbrengst, zelfs voor de betaling plaats heeft
gevonden.
REKENING

OMSCHRIJVING

440.000

TE BETALEN SCHULD AAN LEVERANCIERS

411.000

VAN DE STAAT TERUG TE VORDEREN BTW

600.000

AANGEKOCHTE TUINMEUBELEN

757.001

BETALINGSKORTING (VOORDEEL)

DEBET

CREDIT

1.185,80
205,80
1.000,00
20,00

C) De Staat volgt voor de aftrekbare BTW het bedrag dat uw leverancier op factuur heeft gezet.
Omdat het een financiële korting betreft en daarom zonder weerslag op de waarde van de
voorraad, boekt u die financiële korting voorlopig als een aparte financiële kost, die u mogelijk
niet zult moeten dragen (voorzichtigheidsbeginsel bij onzekerheden).
REKENING

OMSCHRIJVING

DEBET

440.000

TE BETALEN SCHULD AAN LEVERANCIERS

411.000

VAN DE STAAT TERUG TE VORDEREN BTW

205,80

600.000

AANGEKOCHTE TUINMEUBELEN

980,00

657.001

BETALINGSKORTING (NADEEL)

20,00

CREDIT

1.205,80

D) Géén van bovenstaande antwoorden voldoet.
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⊕ Oefening – 51
U maakt een verkoopfactuur op voor 1.000 euro aan goederen, waarop 21% BTW verschuldigd is. Uw
verkoopvoorwaarden veronderstellen onmiddellijke betaling. U verleent dan ook géén korting voor contante
betaling. Om uw klant financiëel aan te moedigen tijdig te betalen rekent u 2% kredietbeperkingstoeslag aan
op het totaal van de factuur. De klant mag die weer aftrekken als hij tijdig betaalt. Dit boekt u als volgt:




A) De Staat eist een deel van uw mogelijk financiëel voordeeltje, waardoor de BTW niet de
gebruikelijke 210 euro bedraagt, maar 214,20 euro (21% op 1.020 euro).
REKENING

OMSCHRIJVING

400.000

VORDERING OP KLANTEN

451.000

AAN DE STAAT TE BETALEN BTW

700.000

VERKOCHTE TUINMEUBELEN

DEBET

CREDIT

1.234,20
214,20
1.020,00

B) De Staat beperkt zich bij de verkoopfactuur tot de originele BTW van 210 euro.
REKENING

OMSCHRIJVING

400.000

VORDERING OP KLANTEN

451.000

AAN DE STAAT TE BETALEN BTW

700.000

VERKOCHTE TUINMEUBELEN

DEBET

CREDIT

1.230,00
210,00
1.020,00

Dit volstaat als uw klant tijdig betaalt en hij dus de kredietbeperkingstoeslag niet moet betalen. Betaalt
hij niet tijdig (en is hij zo netjes dan toch ook de kredietbeperkingstoeslag te betalen), dan boekt u
bijkomend…







REKENING

OMSCHRIJVING

DEBET

400.000

VORDERING OP KLANTEN

4,20

451.000

AAN DE STAAT TE BETALEN BTW

CREDIT

4,20

C) De Staat beperkt zich tot de originele BTW van 210 euro, aangezien de bijkomende 2%
kredietbeperkingstoeslag een financiële winst is en daarmee niet aan BTW onderworpen.
REKENING

OMSCHRIJVING

400.000

VORDERING OP KLANTEN

451.000

AAN DE STAAT TE BETALEN BTW

700.000

VERKOCHTE TUINMEUBELEN

757.001

BETALINGSKORTING (VOORDEEL)

DEBET

CREDIT

1.230,00
210,00
1.000,00
20,00

D) De Staat beperkt zich tot de originele BTW van 210 euro, aangezien de bijkomende 2% kredietbeperkingstoeslag dient om uw financiële kosten te dekken.
REKENING

OMSCHRIJVING

400.000

VORDERING OP KLANTEN

451.000

AAN DE STAAT TE BETALEN BTW

700.000

VERKOCHTE TUINMEUBELEN

657.001

BETALINGSKORTING (NADEEL)

DEBET

CREDIT

1.230,00
210,00
1.020,00
20,00

E) Géén van bovenstaande antwoorden voldoet.

Boekhoud zelf (of probeer het) met de volledig functionele WINexpert+ Boekhouding, GRATIS
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Deel 2b: Theoretische oefeningen

Oplossingen van de theoretische oefeningen

⊕ Oefening – 52
Voor een aankoopfactuur, die u (correct) boekte als …
REKENING

OMSCHRIJVING

440.000

TE BETALEN SCHULD AAN LEVERANCIERS

411.000

VAN DE STAAT TERUG TE VORDEREN BTW

600.000

AANGEKOCHTE TUINMEUBELEN

DEBET

CREDIT

1.210,00
210,00
1.000,00

… krijgt u ter compensatie voor lichte beschadigingen een creditnota voor 10%. Deze boekt u als volgt:












A)
REKENING

OMSCHRIJVING

440.000

TE BETALEN SCHULD AAN LEVERANCIERS

411.001

AAN DE STAAT TE BETALEN BTW OP CRDN'S

600.000

AANGEKOCHTE TUINMEUBELEN

REKENING

OMSCHRIJVING

400.000

TE VORDEREN VAN KLANTEN

451.001

AAN DE STAAT TE BETALEN BTW OP CRDN'S

600.000

AANGEKOCHTE TUINMEUBELEN

REKENING

OMSCHRIJVING

440.000

TE BETALEN SCHULD AAN LEVERANCIERS

411.000

VAN DE STAAT TERUG TE VORDEREN BTW

600.000

AANGEKOCHTE TUINMEUBELEN

REKENING

OMSCHRIJVING

440.000

TE BETALEN SCHULD AAN LEVERANCIERS

411.000

VAN DE STAAT TERUG TE VORDEREN BTW

608.000

KORTING OP AANKOOP HANDELSGOEDEREN

REKENING

OMSCHRIJVING

440.000

TE BETALEN SCHULD AAN LEVERANCIERS

451.001

AAN DE STAAT TE BETALEN BTW OP CRDN'S

608.000

KORTING OP AANKOOP HANDELSGOEDEREN

DEBET

CREDIT

121,00
21,00
100,00

B)
DEBET

CREDIT

121,00
21,00
100,00

C)
DEBET

CREDIT

121,00
21,00
100,00

D)
DEBET

CREDIT

121,00
21,00
100,00

E)
DEBET

CREDIT

121,00
21,00
100,00

F) Géén van bovenstaande antwoorden voldoet.

Boekhoud zelf (of probeer het) met de volledig functionele WINexpert+ Boekhouding, GRATIS
(en zonder u te moeten registreren) tot 5.000 boekingen per jaar. Bezoek www.ciro.be.
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Deel 2b: Theoretische oefeningen

Oplossingen van de theoretische oefeningen

⊕ Oefening – 53
Voor een verkoopfactuur, die u (correct) boekte als …
REKENING

OMSCHRIJVING

400.000

KLANTEN

451.000

TE BETALEN BTW

700.000

VERKOCHTE TUINMEUBELEN

757.001

BETALINGSKORTING (VOORDEEL)

DEBET

CREDIT

1.234,20
210,00
1.000,00
24,20

… verstrekt u de dag nadien reeds ter compensatie voor lichte beschadigingen een creditnota voor 10%. Om
de kredietbeperkingstoeslag van 24,20 euro te mogen aftrekken heeft uw klant nog 6 dagen tijd. Deze
creditnota boekt u als volgt:












A)
REKENING

OMSCHRIJVING

DEBET

440.000

TE BETALEN SCHULD AAN LEVERANCIERS

411.001

AAN DE STAAT TE BETALEN BTW OP CRDN'S

708.000

TOEGEKENDE KORTINGEN OP VERKOPEN

REKENING

OMSCHRIJVING

400.000

KLANTEN

451.000

TE BETALEN BTW

700.000

VERKOCHTE TUINMEUBELEN

657.001

BETALINGSKORTING (NADEEL)

2,42

REKENING

OMSCHRIJVING

DEBET

400.000

KLANTEN

451.001

TE BETALEN BTW CRDN'S

21,00

700.000

VERKOCHTE TUINMEUBELEN

100,00

REKENING

OMSCHRIJVING

400.000

KLANTEN

411.001

TE BETALEN BTW CRDN'S

21,00

700.000

VERKOCHTE TUINMEUBELEN

100,00

657.001

BETALINGSKORTING (NADEEL)

REKENING

OMSCHRIJVING

400.000

KLANTEN

451.001

TE BETALEN BTW CRDN'S

21,00

700.000

VERKOCHTE TUINMEUBELEN

100,00

757.001

BETALINGSKORTING (VOORDEEL)

CREDIT

123,42
21,00
102,42

B)
DEBET

CREDIT

123,42
21,00
100,00

C)
CREDIT

121,00

D)
DEBET

CREDIT

123,42

2,42

E)
DEBET

CREDIT

123,42

2,42

F) Géén van bovenstaande antwoorden voldoet.

Boekhoud zelf (of probeer het) met de volledig functionele WINexpert+ Boekhouding, GRATIS
(en zonder u te moeten registreren) tot 5.000 boekingen per jaar. Bezoek www.ciro.be.
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Deel 2b: Theoretische oefeningen

Oplossingen van de theoretische oefeningen

⊕ Oefening – 54
Bij verkoopfacturen betaalt uw klant u, bij aankoopfacturen betaalt u uw leverancier. Bij verstrekte creditnota's
betaalt u uw klant terug (of betaalt hij enkel het verschil), bij ontvangen creditnota's betaalt uw leverancier u
terug (of betaalt u enkel het verschil).
Veronderstel een verkoop van 100 euro + 21%, waarbij uw klant voor 150 euro euro leeggoed teruggeeft; u
verstrekt uw klant één document.
Veronderstel een aankoop van u bij een leverancier (niet uw klant) van 100 euro + 21%, waarbij u zelf 150
euro leeggoed teruggeeft; u ontvangt van uw leverancier één document.









A) Het document voor uw klant is een creditnota; u moet hem immers 29 euro betalen. Het
document van uw leverancier is een creditnota; hij moet u immers 29 euro betalen.
B) Het document voor uw klant is een (negatieve) verkoopfactuur; u moet hem weliswaar 29 euro
betalen, maar uw verkopen van 100 euro en de BTW daarop moet in de BTW -aangifte terechtkomen
alsof het een factuur betreft.
Het document van uw leverancier daarentegen is wel een creditnota. Hij moet u immers 29 euro
betalen en de BTW -aangifte scheert de bewegingen in aftrekbare BTW op aankopen over één kam. De
relatie in de BTW -aangifte tussen aankopen en daarop aftrekbare BTW is véél losser dan die tussen
verkopen en daarop verschuldigde BTW . Een BTW -plichtig bedrijf heeft immers vrijwel uitsluitend BTW plichtige verkopen, maar tal van aankopen zonder BTW , zodat er geen strakke relatie mogelijk is.
C) Het document voor uw klant is uitsluitend een (negatieve) verkoopfactuur als het om een BTW plichtige klant gaat; u moet hem weliswaar 29 euro betalen, maar uw verkopen van 100 euro en de
BTW daarop moet in de BTW -aangifte terechtkomen alsof het een factuur betreft. Het leeggoed valt
immers buiten de BTW -kringloop.
Het document van uw leverancier is uitsluitend een (negatieve) aankoopfactuur als het om een BTW plichtige leverancier gaat; u moet hem weliswaar 29 euro betalen, maar uw aankopen van 100 euro
en de BTW daarop moet in de BTW -aangifte terechtkomen alsof het een factuur betreft. Het leeggoed
valt immers buiten de BTW -kringloop.
D) Het document voor uw klant is een (negatieve) verkoopfactuur; u moet hem weliswaar 29
euro betalen, maar uw verkopen van 100 euro en de BTW daarop moet in de BTW-aangifte
terechtkomen alsof het een factuur betreft. Het leeggoed valt immers buiten de BTW-kringloop;
het is de verwerking van de BTW, die bepaalt of het om een verkoopfactuur dan wel om een
creditnota gaat.
Het document van uw leverancier is een (negatieve) aankoopfactuur; u moet hem weliswaar 29
euro betalen, maar uw aankopen van 100 euro en de BTW daarop moet in de BTW-aangifte
terechtkomen alsof het een factuur betreft. Het leeggoed valt immers buiten de BTW-kringloop;
het is de verwerking van de BTW, die bepaalt of het om een aankoopfactuur dan wel om een
creditnota gaat.
E) Géén van bovenstaande antwoorden voldoet.

⊕ Oefening – 55
Met het 'afpunten' of 'afvinken' van klanten en leveranciers ...










A) … combineert u de openstaande facturen met de (eventuele) creditnota's en de betalingen om
per vordering of per schuld vast te stellen, dat deze voldaan is en verder geen aandacht behoeft.
Boekhoudkundig en fiscaal gezien is dit afpunten noodzakelijk.
B) … combineert u de openstaande facturen met uitsluitend de betalingen om per vordering of per
schuld vast te stellen, dat deze voldaan is en verder geen aandacht behoeft. Boekhoudkundig en
fiscaal gezien heeft dit afpunten op zichzelf geen invloed.
C) … combineert u de openstaande facturen met uitsluitend de creditnota's en de betalingen om per
vordering of per schuld vast te stellen, hoeveel deze nu precies bedraagt na de correctie door de
creditnota op die vordering of schuld.
D) … combineert u per individuele vordering op uw klant en per individuele schuld aan uw
leverancier àlle boekingen die op die vordering en schuld betrekking heeft om vast te stellen,
dat deze voldaan is en verder geen aandacht behoeft.
E) Géén van bovenstaande antwoorden voldoet.

Boekhoud zelf (of probeer het) met de volledig functionele WINexpert+ Boekhouding, GRATIS
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Deel 2b: Theoretische oefeningen

Oplossingen van de theoretische oefeningen

⊕ Oefening – 56
Als uw klant door tijdig te betalen zijn korting voor contante betaling geniet, blijft boekhoudkundig gezien een
deel van de vordering openstaan.
Hij betaalt immers een kleiner bedrag dan dat er in de boekhouding staat opgenomen als vordering op de
rekening 400.000 KLANTEN. Toch staat vast, dat u geen geld meer te verwachten heeft van die klant uit die ene
vordering.
Die verkoopfactuur van 1.000 euro + 21% BTW schreef u in uw boekhouding als volgt:
REKENING

OMSCHRIJVING

DEBET

CREDIT

400.000

KLANTEN

451.000

AAN DE STAAT TE BETALEN BTW

205,80

700.000

VERKOCHTE TUINMEUBELEN

980,00

757.001

BETALINGSKORTING (VOORDEEL)

1.205,80

20,00

Uw klant betaalt u echter slechts 1.185,80 euro; hij heeft de toegestane korting van 20 euro voor contante
betaling afgetrokken.
Wat is de boeking van dit verschil (al dan niet met de hulp van uw computer gedaan)?












A)
REKENING

OMSCHRIJVING

400.000

KLANTEN

657.001

BETALINGSKORTING (NADEEL)

REKENING

OMSCHRIJVING

400.000

KLANTEN

657.001

BETALINGSKORTING (NADEEL)

REKENING

OMSCHRIJVING

400.000

KLANTEN

757.001

BETALINGSKORTING (VOORDEEL)

REKENING

OMSCHRIJVING

400.000

KLANTEN

700.000

VERKOCHTE TUINMEUBELEN

DEBET

CREDIT

20,00
20,00

B)
DEBET

CREDIT

20,00
20,00

C)
DEBET

CREDIT

20,00
20,00

D)
DEBET

CREDIT

20,00
20,00

E)

F)

REKENING

OMSCHRIJVING

400.000

KLANTEN

700.000

VERKOCHTE TUINMEUBELEN

DEBET

CREDIT

20,00
20,00

Géén van bovenstaande antwoorden voldoet.

Boekhoud zelf (of probeer het) met de volledig functionele WINexpert+ Boekhouding, GRATIS
(en zonder u te moeten registreren) tot 5.000 boekingen per jaar. Bezoek www.ciro.be.
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Deel 2b: Theoretische oefeningen

Oplossingen van de theoretische oefeningen

⊕ Oefening – 57
Als u zelf door uw leverancier tijdig te betalen korting voor contante betaling geniet, blijft boekhoudkundig
gezien een deel van de schuld openstaan.
U betaalt immers een kleiner bedrag dan dat er in de boekhouding staat opgenomen als schuld op de
rekening 440.000 LEVERANCIERS. Toch staat vast, dat u de leverancier niets meer verschuldigd bent uit deze
schuld.
Die aankoopfactuur van 1.000 euro + 21% BTW schreef u in uw boekhouding als volgt:
REKENING

OMSCHRIJVING

DEBET

440.000

LEVERANCIERS

411.000

VAN DE STAAT TERUG TE VORDEREN BTW

205,80

600.000

AANGEKOCHTE TUINMEUBELEN

980,00

657.001

BETALINGSKORTING (NADEEL)

20,00

CREDIT

1.205,80

U betaalt echter slechts 1.185,80 euro; u trekt de toegestane korting van 20 euro voor contante betaling af.
Wat is de boeking van dit verschil (al dan niet met de hulp van uw computer gedaan)?












A)
REKENING

OMSCHRIJVING

440.000

LEVERANCIERS

657.001

BETALINGSKORTING (NADEEL)

REKENING

OMSCHRIJVING

440.000

LEVERANCIERS

757.001

BETALINGSKORTING (NADEEL)

REKENING

OMSCHRIJVING

440.000

LEVERANCIERS

657.001

BETALINGSKORTING (NADEEL)

REKENING

OMSCHRIJVING

440.000

LEVERANCIERS

608.000

KORTING OP AANKOOP HANDELSGOEDEREN

REKENING

OMSCHRIJVING

440.000

LEVERANCIERS

757.001

BETALINGSKORTING (NADEEL)

DEBET

CREDIT

20,00
20,00

B)
DEBET

CREDIT

20,00
20,00

C)
DEBET

CREDIT

20,00
20,00

D)
DEBET

CREDIT

20,00
20,00

E)

F)

DEBET

CREDIT

20,00
20,00

Géén van bovenstaande antwoorden voldoet.

Boekhoud zelf (of probeer het) met de volledig functionele WINexpert+ Boekhouding, GRATIS
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Deel 2b: Theoretische oefeningen

Oplossingen van de theoretische oefeningen

⊕ Oefening – 58
Op een werkdag begint u met een kassaldo van 300 euro, koopt u voor 25 euro postzegels, betaalt u 118,58
euro contant voor een levering (factuur van 121 euro) van een levering, betaalt een klant met 59,29 euro zijn
factuur van 60,50 euro en heeft u voor 10,60 euro winkelverkopen (= 10 euro + 6% BTW ). Hoe boekt u de
kasBEWEGINGEN in uw boekhouding?








A)
REKENING

OMSCHRIJVING

DEBET

CREDIT

570.000

KAS

616.400

POSTZEGELS

440.000

LEVERANCIERS

440.000

LEVERANCIERS

411.000

VAN DE STAAT TERUG TE VORDEREN BTW

20,58

600.000

AANGEKOCHTE TUINMEUBELEN

98,00

657.001

BETALINGSKORTING (NADEEL)

2,00

400.000

KLANTEN

451.000

AAN DE STAAT TE BETALEN BTW

10,29

700.000

VERKOCHTE TUINMEUBELEN

49,00

757.001

BETALINGSKORTING (VOORDEEL)

700.001

VERKOPEN AAN 6% BTW

451.000

AAN DE STAAT TE BETALEN BTW

570.000

KAS

REKENING

OMSCHRIJVING

616.400

POSTZEGELS

440.000

LEVERANCIERS

400.000

KLANTEN

59,29

700.001

VERKOPEN AAN 6% BTW

10,00

451.000

AAN DE STAAT TE BETALEN BTW

570.000

KAS

REKENING

OMSCHRIJVING

616.400

POSTZEGELS

440.000

LEVERANCIERS

400.000

KLANTEN

59,29

400.000

KLANTEN

10,60

570.000

KAS

73,69

300,00
25,00
118,58
120,58

60,29

1,00
10,00
0,60
432,98

B)
DEBET

CREDIT

25,00
118,58

0,60
73,69

C)

D)

DEBET

CREDIT

25,00
118,58

Géén van bovenstaande antwoorden voldoet.

Boekhoud zelf (of probeer het) met de volledig functionele WINexpert+ Boekhouding, GRATIS
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Deel 2b: Theoretische oefeningen

Oplossingen van de theoretische oefeningen

⊕ Oefening – 59
Op een werkdag …
… begint u met een kassaldo van 10 euro
… betaalt u in de voormiddag 25 euro voor een kleine advertentie in het ledenkrantje van de plaatselijke
CHIRO (het tekort van 15 euro betaalt u even uit eigen zak); u krijgt hiervoor een ontvangstbewijsje
… komt een andere klant u die middag 3 briefjes van 100 euro overhandigen, het voorschot, waarvoor hij 2
dagen eerder een voorschotfactuur heeft gekregen
… en vult u opnieuw uw eigen geldbuidel met de 15 euro 'geleend' geld
Hoe boekt u de kasBEWEGINGEN in uw boekhouding?










A)
REKENING

OMSCHRIJVING

DEBET

486.000

R/C PRIVÉ

619.001

PLAATSELIJKE ADVERTENTIES

400.000

KLANTEN

486.000

R/C PRIVÉ

570.000

KAS

REKENING

OMSCHRIJVING

DEBET

486.000

R/C PRIVÉ

15,00

619.001

PLAATSELIJKE ADVERTENTIES

400.000

KLANTEN

486.000

R/C PRIVÉ

570.000

KAS

REKENING

OMSCHRIJVING

486.000

R/C PRIVÉ

440.000

LEVERANCIERS

400.000

KLANTEN

486.000

R/C PRIVÉ

570.000

KAS

REKENING

OMSCHRIJVING

DEBET

486.000

R/C PRIVÉ

15,00

440.000

LEVERANCIERS

25,00

400.000

KLANTEN

486.000

R/C PRIVÉ

570.000

KAS

CREDIT

15,00
25,00
300,00
15,00
275,00

B)
CREDIT

25,00
300,00
15,00
275,00

C)
DEBET

CREDIT

15,00
25,00
300,00
15,00
275,00

D)

E)

CREDIT

300,00
15,00
275,00

Géén van bovenstaande antwoorden voldoet.

Boekhoud zelf (of probeer het) met de volledig functionele WINexpert+ Boekhouding, GRATIS
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Deel 2b: Theoretische oefeningen

Oplossingen van de theoretische oefeningen

⊕ Oefening – 60
Uw prijzen in de winkel staan (zoals wettelijk verplicht) genoteerd inclusief BTW . Met welke formule haalt u
enerzijds de BTW op uw verkopen er uit, anderzijds het bedrag van die netto-omzet (BTW -maatstaf)?
Nota: tarief is rekenkundig gezien voor deze oefening bijvoorbeeld 21 en niet 21%.




A)
Omzet =

Bedrag /

BTW -tarief

Btw =

Bedrag /

BTW -tarief

x (100 + tarief)

Omzet =

Bedrag /

BTW -tarief

x 100

B)
Btw =





C)
Omzet =

Bedrag / (100 + BTW -tarief)

Btw =

Bedrag / (100 x BTW -tarief)

D)
Omzet =
Btw =



Bedrag / (100 + BTW -tarieF) x tarief

E)

Bedrag / (100 + BTW-tarieF) x 100
Bedrag / (100 + BTW-tarieF) x tarief

Géén van bovenstaande antwoorden voldoet.

⊕ Oefening – 61
U heeft een kassa die een ononderbroken kassastrook voor uzelf afdrukt, naast de ticketjes, die u aan uw
klanten moet uitreiken. Aan het einde van de dag geeft deze kassa ook een samenvatting per artikelgroep en
per BTW -voet.


A) U schrijft iedere lijn van deze strook over in uw kasboek; als het meer dan 50 lijnen zijn mag u de
strook inplakken in het kasboek en uw handtekening over de strook en het onderliggende blad zetten.



B) U schrijft iedere lijn van deze strook over in uw kasboek; als het meer dan 500 lijnen zijn mag u
de strook inplakken in het kasboek en uw handtekening over de strook en het onderliggende blad
zetten.



C) U schrijft iedere lijn van deze strook over in uw kasboek; als het meer dan 50 lijnen zijn mag u in
plaats daarvan de dag-samenvatting in het kasboek inschrijven.



D) U schrijft iedere lijn van deze strook over in uw kasboek; als het meer dan 500 lijnen zijn mag u in
plaats daarvan de dag-samenvatting in het kasboek inschrijven.



E) U mag de dag-samenvatting in het kasboek inschrijven, mits de verkopen per BTW-tarief
zijn uitgesplitst.



F)

Géén van bovenstaande antwoorden voldoet.
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Deel 2b: Theoretische oefeningen

Oplossingen van de theoretische oefeningen

⊕ Oefening – 62
Uw kassaverkopen van een dag bedragen 121 euro tegen het BTW -tarief van 21, 112 euro tegen het BTW tarief van 12 en 106 euro tegen het BTW -tarief van 6. Hoe boekt u ZO BEKNOPT MOGELIJK ALS TOEGESTAAN deze
kasverkopen?












A)
REKENING

OMSCHRIJVING

DEBET

CREDIT

700.000

VERKOPEN

451.000

TE BETALEN BTW

570.000

KAS

REKENING

OMSCHRIJVING

700.000

VERKOPEN AAN 21

100,00

700.001

VERKOPEN AAN 12

100,00

700.002

VERKOPEN AAN 6

100,00

451.000

TE BETALEN BTW

39,00

570.000

KAS

REKENING

OMSCHRIJVING

700.000

VERKOPEN AAN 21

451.000

TE BETALEN BTW

700.001

VERKOPEN AAN 12

451.000

TE BETALEN BTW

12,00

700.002

VERKOPEN AAN 6

100,00

451.000

TE BETALEN BTW

6,00

570.000

KAS

REKENING

OMSCHRIJVING

700.000

VERKOPEN AAN 21

100,00

700.001

VERKOPEN AAN 12

100,00

700.002

VERKOPEN AAN 6

100,00

451.000

TE BETALEN BTW

39,00

570.000

KAS

REKENING

OMSCHRIJVING

400.000

KLANTEN

451.000

TE BETALEN BTW

570.000

KAS

300,00
39,00
339,00

B)
DEBET

CREDIT

339,00

C)
DEBET

CREDIT

100,00
21,00
100,00

339,00

D)
DEBET

CREDIT

339,00

E)

F)

DEBET

CREDIT

300,00
39,00
339,00

Géén van bovenstaande antwoorden voldoet.
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Deel 2b: Theoretische oefeningen

Oplossingen van de theoretische oefeningen

⊕ Oefening – 63
U heeft in één maand 3 keer diesel getankt met uw bestelwagen, steeds met enkele dagen er tussen. De
bestelwagen dient 100% voor beroepsgebruik en de kosten zijn 100% aftrekbaar. U heeft steeds per kas
betaald. Aan het einde van de maand stuurt het tankstation u een verzamelfactuur voor de aangekochte
diesel om de BTW te kunnen aftrekken. Welke boekingen doet u hiervoor gedurende de maand?


A)
REKENING

OMSCHRIJVING

1ste betaling

440.000

LEVERANCIERS

45,10

2de betaling

440.000

LEVERANCIERS

43,03

3de betaling

440.000

LEVERANCIERS

32,87

Aankoopfactuur

440.000

LEVERANCIERS

411.000

TE ONTVANGEN BTW

610.800

BRANDSTOF BESTELWAGEN

570.000

KAS

Boeking kas



2de betaling

3de betaling

Aankoopfactuur



CREDIT

121,00
21,00
100,00
121,00

B)
1ste betaling



DEBET

REKENING

OMSCHRIJVING

440.000

LEVERANCIERS

570.000

KAS

440.000

LEVERANCIERS

570.000

KAS

440.000

LEVERANCIERS

570.000

KAS

440.000

LEVERANCIERS

411.000

TE ONTVANGEN BTW

610.800

BRANDSTOF BESTELWAGEN

DEBET

CREDIT

45,10
45,10
43,03
43,03
32,87
32,87
121,00
21,00
100,00

C)

D)

REKENING

OMSCHRIJVING

DEBET

CREDIT

1ste betaling

570.000

KAS

45,10

2de betaling

570.000

KAS

43,03

3de betaling

570.000

KAS

32,87

Aankoopfactuur

411.000

TE ONTVANGEN BTW

610.800

BRANDSTOF BESTELWAGEN

21,00
100,00

Géén van bovenstaande antwoorden voldoet.
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Deel 2b: Theoretische oefeningen

Oplossingen van de theoretische oefeningen

⊕ Oefening – 64
Op een vrijdag brengt u 1.000 euro kasgeld naar de bank om op uw rekening te zetten. Op de volgende
dinsdag krijgt u een afschrift van de bank met de mededeling, dat vanaf de woensdag daarna (valutadatum) u
over het geld op die rekening kunt beschikken. Op dat afschrift staan ook enkele betalingen aan uw
leveranciers met valutadatum ergens in de afgelopen week. Hoe boekt u deze kastransfer?


A)
Vrijdag

Dinsdag

Woensdag



Dinsdag

Woensdag

Woensdag

Dinsdag

570.000

KAS

580.000

FONDSOVERDRACHTEN

1.000,00

550.100

BANK

1.000,00

580.000

FONDSOVERDRACHTEN

550.100

BANK

1.000,00

1.000,00

570.000

KAS

1.000,00

1.000,00

REKENING

OMSCHRIJVING

DEBET

CREDIT

570.000

KAS

550.100

BANK

1.000,00

550.100

BANK

1.000,00

570.000

KAS

1.000,00

550.100

BANK

1.000,00

570.000

KAS

REKENING

OMSCHRIJVING

570.000

KAS

580.000

FONDSOVERDRACHTEN

1.000,00

550.100

BANK

1.000,00

580.000

FONDSOVERDRACHTEN

REKENING

OMSCHRIJVING

570.000

KAS

580.000

FONDSOVERDRACHTEN

1.000,00

550.100

BANK

1.000,00

580.000

FONDSOVERDRACHTEN

REKENING

OMSCHRIJVING

570.000

KAS

580.000

FONDSOVERDRACHTEN

1.000,00

550.100

BANK

1.000,00

580.000

FONDSOVERDRACHTEN

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

DEBET

CREDIT

1.000,00

1.000,00

DEBET

CREDIT

1.000,00

1.000,00

E)
Vrijdag

Dinsdag



CREDIT

D)
Vrijdag



DEBET

C)
Vrijdag



OMSCHRIJVING

B)
Vrijdag



REKENING

DEBET

CREDIT

1.000,00

1.000,00

F) Géén van bovenstaande antwoorden voldoet.
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Deel 2b: Theoretische oefeningen

Oplossingen van de theoretische oefeningen

⊕ Oefening – 65
U heeft een spaarrekening gekoppeld aan uw bankrekening. Met deze spaarrekening kunt u niet rechtstreeks
verrichtingen doen. U krijgt ook geen afzonderlijke afschriften van deze spaarrekening. U kunt enkel geld van
uw bankrekening overzetten op uw spaarrekeningen en weer terug naar uw bankrekening. U ontvangt slechts
intresten als u het geld minimaal één maand op die spaarrekening laat staan, maar dan wel over de gehele
periode en tegen een hoger percentage. U brengt 1.000 euro over van uw bankrekening naar uw
spaarrekening met de (zo beperkt mogelijk toegestanE) boeking …












A)
REKENING

OMSCHRIJVING

550.100

BANKREKENING

550.100

BANKREKENING

DEBET

CREDIT

1.000,00
1.000,00

B)
REKENING

OMSCHRIJVING

550.100

BANKREKENING

531.100

SPAARREKENING MINIMUM 1 MAAND

REKENING

OMSCHRIJVING

550.100

BANKREKENING

580.000

FONDSOVERDRACHTEN

550.100

BANKREKENING

580.000

FONDSOVERDRACHTEN

REKENING

OMSCHRIJVING

550.100

BANKREKENING

580.000

FONDSOVERDRACHTEN

531.100

SPAARREKENING MINIMUM 1 MAAND

580.000

FONDSOVERDRACHTEN

REKENING

OMSCHRIJVING

550.100

BANKREKENING

580.000

FONDSOVERDRACHTEN

531.100

SPAARREKENING MINIMUM 1 MAAND

580.000

FONDSOVERDRACHTEN

DEBET

CREDIT

1.000,00
1.000,00

C)
DEBET

CREDIT

1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00

D)
DEBET

CREDIT

1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00

E)
DEBET

CREDIT

1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00

F) Géén van bovenstaande antwoorden voldoet.
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Deel 2b: Theoretische oefeningen

Oplossingen van de theoretische oefeningen

⊕ Oefening – 66
Om een peperduur kaskrediet te vermijden sluit u een lening af van 10.000 euro om een moeilijke periode van
6 maanden te overbruggen tegen een lagere intrestvoet dan dat van een kaskrediet. Bij het bericht van
toekenning van de lening door de bank stort de bank meteen dat geld op uw rekening. U boekt …










A)
REKENING

OMSCHRIJVING

550.100

BANK

430.000

KORTLOPENDE LENING < 1 JAAR

REKENING

OMSCHRIJVING

550.100

BANK

430.000

KORTLOPENDE LENING < 1 JAAR

DEBET

CREDIT

10.000,00
10.000,00

B)
DEBET

CREDIT

10.000,00
10.000,00

C)
REKENING

OMSCHRIJVING

550.100

BANK

DEBET

CREDIT

550.430

KORTLOPENDE LENING < 1 JAAR

REKENING

OMSCHRIJVING

550.100

BANKREKENING

580.000

FONDSOVERDRACHTEN

10.000,00

430.000

KORTLOPENDE LENING < 1 JAAR

10.000,00

580.000

FONDSOVERDRACHTEN

10.000,00
10.000,00

D)
DEBET

CREDIT

10.000,00

10.000,00

F) Géén van bovenstaande antwoorden voldoet.
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Deel 2b: Theoretische oefeningen

Oplossingen van de theoretische oefeningen

⊕ Oefening – 67
Uw boekjaar begint in januari. Een vijfjarige lening van de bank vervalt in februari. De oorspronkelijk geleende
100.000 euro moet u dan ineens terugbetalen + de intrest over het afgelopen jaar, 8.800 euro. Welke
boekingen bij de afsluiting van het vorige boekjaar (of heropening nieuw boekjaar) en bij de effectieve
betaling?












A)
REKENING

OMSCHRIJVING

DEBET

CREDIT

173.000

LENING 5 JAAR (TOT 2005)

423.000

TERUG TE BETALEN LENING

550.100

BANKREKENING

650.000

INTRESTEN OP LENINGEN

423.000

TERUG TE BETALEN LENING

REKENING

OMSCHRIJVING

173.000

LENING 5 JAAR (TOT 2005)

650.000

INTRESTEN OP LENINGEN

550.100

BANKREKENING

REKENING

OMSCHRIJVING

173.000

LENING 5 JAAR (TOT 2005)

550.100

BANKREKENING

REKENING

OMSCHRIJVING

173.000

LENING 5 JAAR (TOT 2005)

423.000

TERUG TE BETALEN LENING

100.000,00

550.100

BANKREKENING

108.800,00

650.000

INTRESTEN OP LENINGEN

423.000

TERUG TE BETALEN LENING

REKENING

OMSCHRIJVING

173.000

LENING 5 JAAR (TOT 2005)

423.000

TERUG TE BETALEN LENING

100.000,00

550.100

BANKREKENING

108.800,00

423.000

TERUG TE BETALEN LENING

100.000,00
100.000,00
108.800,00
8.800,00
100.000,00

B)
DEBET

CREDIT

100.000,00
8.800,00
108.800,00

C)
DEBET

CREDIT

108.800,00
108.800,00

D)
DEBET

CREDIT

100.000,00

8.800,00
100.000,00

E)
DEBET

CREDIT

100.000,00

108.800,00

F) Géén van bovenstaande antwoorden voldoet.
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Deel 2b: Theoretische oefeningen

Oplossingen van de theoretische oefeningen

⊕ Oefening – 68
U heeft op uw bankrekening 1.000 euro staan. Aan deze bankrekening is een kaskrediet gekoppeld. Op een
bankafschrift ziet u een betaling van een klant aan u van 2.420 euro en uw betaling aan een leverancier van
1.210 euro (in die volgorde). Uw nieuw saldo onder aan het afschrift bedraagt dus 2.210 euro. Maakt u
gebruik van uw kaskrediet of niet?






A)

B)

Neen.
REKENING

OMSCHRIJVING

BEWEGING

550.000

BANK

BEGINSALDO

1.000,00

400.000

KLANTEN

ONTVANGEN

+ 2.420,00

550.000

BANK

440.000

LEVERANCIERS

550.000

BANK

REKENING

OMSCHRIJVING

550.000

BANK

440.000

LEVERANCIERS

550.000

BANK

400.000

KLANTEN

ONTVANGEN

+2.420,00

550.000

BANK

EINDSALDO

2.210,00

SALDO
UITGAVEN

EINDSALDO

BEDRAG

3.420,00
- 1.210,00
2.210,00

Ja.
BEWEGING
BEGINSALDO
UITGAVEN

SALDO

BEDRAG

1.000,00
- 1.210,00
- 210,00

C) Géén van bovenstaande antwoorden voldoet.

⊕ Oefening – 69
Wat noteert u in het inventarisboek van de boekhouding?







A) De voorraad aanwezige handelsgoederen, iedere keer dat de voorraad wijzigt door aankoop,
verkoop of enigerlei verlies.
B) Minstens eens per jaar de voorraad aanwezige handelsgoederen en het voorraadje kosten, dat u
aan het einde van het boekjaar nog heeft (de waarde van de resterende hoeveelheid stookolie, van
de resterende postzegels, van de resterende inktcassettes, enzovoorts).
C) Minstens eens per jaar de voorraad aanwezige handelsgoederen en het voorraadje
kosten, dat u aan het einde van het boekjaar nog heeft (de waarde van de resterende hoeveelheid stookolie, van de resterende postzegels, van de resterende inktcassettes, enzovoorts), de
vorderingen op uw klanten, schulden aan uw leveranciers, een overzicht van uw leningen, uw
balansen met resultatenrekening en, als u een vennootschap heeft, de jaarrekening.
D) Géén van bovenstaande antwoorden voldoet.
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Deel 2b: Theoretische oefeningen

Oplossingen van de theoretische oefeningen

⊕ Oefening – 70
Invuloefening. Geef de klasse (eerste cijfer van de rekeningnummers), die past bij de omschrijving.

KLASSE

OMSCHRIJVING VERMOGENS- OF BALANS- OF ACTIEF / PASSIEF-REKENINGEN

5

FINANCIÊLE MIDDELEN (BANKSALDO EN CONTANT GELD)

2

INVESTERINGEN EN VORDERINGEN OP MÉÉR DAN ÉÉN JAAR

7

VERKOPEN EN (ANDERE) OPBRENGSTEN

4

VORDERINGEN EN SCHULDEN OP MAXIMAAL ÉÉN JAAR

1

VERMOGEN, RESERVES EN SCHULDEN / LENINGEN OP MÉÉR DAN ÉÉN JAAR

6

AANKOPEN VAN GOEDEREN EN (ANDERE) KOSTEN

3

VOORRADEN

⊕ Oefening – 71
Invuloefening. Geef de syntheserekening (eerste 2 cijfers van de rekeningnummers) of, indien mogelijk, het
rekeningnummer, passend bij de omschrijving.

SYNTHESE

REKENING

74

OMSCHRIJVING

ANDERE BEDRIJFSOPBRENGSTEN
451.000

TE BETALEN BTW

400.000

KLANTEN / HANDELSVORDERINGEN / DEBITEUREN

65

FINANCIËLE KOSTEN EN INTRESTEN
411.000

TE ONTVANGEN BTW

61

KOSTEN / DIENSTEN / DIVERSE GOEDEREN

57

KAS(SEN)

75

FINANCIËLE OPBRENGSTEN EN INTRESTEN

64

ANDERE BEDRIJFSKOSTEN
486.000

55

R/C BEDRIJFSLEIDER / PRIVÉ
BANKEN / KREDIETINSTELLINGEN

580.000

FONDSOVERDRACHTEN / KRUISPOSTEN

60

AANKOOP VAN HANDELSGOEDEREN, GRONDSTOFFEN EN HULPSTOFFEN

63

AFSCHRIJVINGEN EN RESERVES
499.000

64

W ACHTREKENING
ANDERE BEDRIJFSKOSTEN

440.000

LEVERANCIERS / HANDELSSCHULDEN / CREDITEUREN

70

VERKOPEN, OMZET EN DIENSTVERLENING

62

PERSONEELSKOSTEN (BEZOLDIGINGEN, SOCIALE LASTEN, PENSIOENEN)

75

FINANCIËLE OPBRENGSTEN EN INTRESTEN
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Deel 2b: Theoretische oefeningen

Oplossingen van de theoretische oefeningen

⊕ Oefening – 72
De 'levensduur' van de bedragen op resultatenrekeningen in een boekhouding bedraagt maximaal …







A)
B)
C)
D)
E)
F)

Eén kalenderjaar.
Eén boekjaar.
Eén periode van een BTW -aangifte.
Eén maand.
Eén kwartaal
Géén van bovenstaande antwoorden voldoet.

⊕ Oefening – 73
Vink de zo nauwkeurig mogelijke debet / credit-logica aan binnen de klasse 1. VERMOGEN, RESERVES EN
SCHULDEN /LENINGEN OP MÉÉR DAN ÉÉN JAAR.


A)
KLASSE 1



1

ste

boeking van een feit

Credit bij het ontstaan of bij de aangroei van vermogen,
reserves, schulden en leningen

2

de

en volgende boekingen

Debet bij het verdwijnen of bij het verminderen van
vermogen, reserves, schulden en leningen

B)
KLASSE 1



ste

boeking van een feit

Debet bij ontstaan of aangroei van vermogen en reserves
Credit bij ontstaan of aangroei van schulden en leningen

2

de

en volgende boekingen

Debet bij verdwijnen of bij verminderen van schulden en leningen
Credit bij verdwijnen of verminderen van vermogen en reserves

C)
VERMOGEN, RESERVES EN SCHULDEN / LENINGEN OP MÉÉR DAN ÉÉN JAAR

1

ste

boeking van een feit

Debet bij ontstaan of aangroei van schulden en leningen
Credit bij ontstaan of aangroei van vermogen en reserves

2

de

en volgende boekingen

Debet bij verdwijnen of verminderen van vermogen en reserves
Credit bij verdwijnen of bij verminderen van schulden en leningen

D)
KLASSE 1



VERMOGEN, RESERVES EN SCHULDEN / LENINGEN OP MÉÉR DAN ÉÉN JAAR

1

KLASSE 1



VERMOGEN, RESERVES EN SCHULDEN / LENINGEN OP MÉÉR DAN ÉÉN JAAR

VERMOGEN, RESERVES EN SCHULDEN / LENINGEN OP MÉÉR DAN ÉÉN JAAR

1

ste

boeking van een feit

Debet bij ontstaan of aangroei van vermogen en schulden
Credit bij ontstaan of aangroei van reserves en leningen

2

de

en volgende boekingen

Debet bij verdwijnen of verminderen van vermogen en schulden
Credit bij verdwijnen of bij verminderen van reserves en leningen

E) Géén van bovenstaande antwoorden voldoet.
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Deel 2b: Theoretische oefeningen

Oplossingen van de theoretische oefeningen

⊕ Oefening – 74
Vink de zo nauwkeurig mogelijke debet / credit-logica aan binnen de klasse 2. INVESTERINGEN EN
VORDERINGEN OP MÉÉR DAN ÉÉN JAAR.


A)
KLASSE 2
ste

boeking van een feit

Debet bij ontstaan of bij aangroei van investeringen
Credit bij ontstaan of bij aangroei van vorderingen

2

de

en volgende boekingen

Credit bij verdwijnen of bij verminderen van investeringen
Debet bij verdwijnen of bij verminderen van vorderingen

INVESTERINGEN EN VORDERINGEN OP MÉÉR DAN

ÉÉN JAAR

1

ste

boeking van een feit

Debet bij ontstaan of bij aangroei van vorderingen
Credit bij ontstaan of bij aangroei van investeringen

2

de

en volgende boekingen

Credit bij verdwijnen of bij verminderen van vorderingen
Debet bij verdwijnen of bij verminderen van investeringen

Uitzonderingen

Afschrijvingsrekeningen van 20 t/m 24 en doorgaans
eindigend op 9 ontstaan en groeien met debet
en
verdwijnen of verminderen met credit

C)
KLASSE 2

INVESTERINGEN EN VORDERINGEN OP MÉÉR DAN

ÉÉN JAAR

bij

1

ste

boeking van een feit

Debet bij het ontstaan of
investeringen en vorderingen

2

de

en volgende boekingen

Credit bij het verdwijnen of bij het verminderen van
investeringen en vorderingen

Uitzonderingen



Afschrijvingsrekeningen van 20 t/m 24 en doorgaans
eindigend op 9 ontstaan en groeien met credit (wànt ze
verminderen de waarde van de investeringen) en verdwijnen
of verminderen met debet

B)
KLASSE 2



ÉÉN JAAR

1

Uitzonderingen



INVESTERINGEN EN VORDERINGEN OP MÉÉR DAN

de

aangroei

van

Afschrijvingsrekeningen van 20 t/m 24 en doorgaans
eindigend op 9 ontstaan en groeien met credit (wànt ze
verminderen de waarde van de investeringen) en verdwijnen of verminderen met debet; deze afschrijvingsrekeningen zijn de tegenpool van de 63-rekeningen,
waarop de kost van de afschrijving de winst van het
boekjaar verlaagt of het verlies verhoogt

D) Géén van bovenstaande antwoorden voldoet.
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Deel 2b: Theoretische oefeningen

Oplossingen van de theoretische oefeningen

⊕ Oefening – 75
Vink de zo nauwkeurig mogelijke debet / credit-logica aan binnen de klasse 3. VOORRADEN.


A)
KLASSE 3



1

ste

boeking van een feit

Debet bij ontstaan of bij aangroei van de voorraad
Credit bij aanwezigheid van de voorraad

2

de

en volgende boekingen

Credit bij verdwijnen of bij verminderen van de voorraad

B)
KLASSE 3



ste

boeking van een feit

Debet bij ontstaan, aanwezigheid of bij aangroei
voorraad

2

de

en volgende boekingen

Credit bij verdwijnen of bij verminderen van de voorraad

1

ste

boeking van een feit

Credit bij ontstaan, aanwezigheid of bij aangroei voorraad

2

de

en volgende boekingen

Debet bij verdwijnen of bij verminderen van de voorraad

C)

VOORRADEN

1

ste

boeking van een feit

Debet bij ontstaan of bij aanwezigheid van de voorraad
Credit bij aangroei van de voorraad

2

de

en volgende boekingen

Credit bij verdwijnen of bij verminderen van de voorraad

1

ste

boeking van een feit

Debet bij alle voorraadmutaties

2

de

en volgende boekingen

Credit bij alle voorraadmutaties

E)
KLASSE 3



VOORRADEN

D)
KLASSE 3



VOORRADEN

1

KLASSE 3



VOORRADEN

VOORRADEN

F) Géén van bovenstaande antwoorden voldoet.
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Deel 2b: Theoretische oefeningen

Oplossingen van de theoretische oefeningen

⊕ Oefening – 76
Vink de zo nauwkeurig mogelijke debet / credit-logica aan binnen de klasse 4. VORDERINGEN EN SCHULDEN OP
MAXIMAAL ÉÉN JAAR.


A)
KLASSE 4



1

boeking van een feit

Vorderingen: Credit bij ontstaan of bij aangroei

2

de

en volgende boekingen

Vorderingen: Debet bij verdwijnen of bij verminderen

1

ste

boeking

Schulden: Debet bij ontstaan of bij aangroei

2

de

en volgende boekingen

Schulden: Credit bij verdwijnen of bij verminderen

1

ste

boeking van een feit

Vorderingen: Debet bij ontstaan of bij aangroei

2

de

en volgende boekingen

Vorderingen: Credit bij verdwijnen of bij verminderen

1

ste

boeking

Schulden: Debet bij ontstaan of bij aangroei

2

de

en volgende boekingen

Schulden: Credit bij verdwijnen of bij verminderen

B)
KLASSE 4



VORDERINGEN EN SCHULDEN OP MAXIMAAL ÉÉN JAAR

1

ste

boeking van een feit

Vorderingen: Debet bij ontstaan uit verkoopfacturen
Vorderingen: Credit bij ontstaan uit kasverkopen

2

de

en volgende boekingen

Vorderingen: Credit bij verdwijnen via ontvangsten bank
Vorderingen: Debet bij verdwijnen via kas

1

ste

boeking

Schulden: Credit bij ontstaan uit aankoopfacturen
Schulden: Debet bij ontstaan uit kasaankopen

2

de

en volgende boekingen

Schulden: Debet bij verdwijnen via betaling bank
Schulden: Credit bij verdwijnen via betaling kas

1

ste

boeking van een feit

Vorderingen: Debet bij ontstaan of bij aangroei

2

de

en volgende boekingen

Vorderingen: Credit bij verdwijnen of bij verminderen

1

ste

boeking

Schulden: Credit bij ontstaan of bij aangroei

2

de

en volgende boekingen

Schulden: Debet bij verdwijnen of bij verminderen

D)
KLASSE 4



VORDERINGEN EN SCHULDEN OP MAXIMAAL ÉÉN JAAR

C)
KLASSE 4



VORDERINGEN EN SCHULDEN OP MAXIMAAL ÉÉN JAAR

ste

VORDERINGEN EN SCHULDEN OP MAXIMAAL ÉÉN JAAR

E) Géén van bovenstaande antwoorden voldoet.
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Deel 2b: Theoretische oefeningen

Oplossingen van de theoretische oefeningen

⊕ Oefening – 77
Vink de zo nauwkeurig mogelijke debet / credit-logica aan binnen de klasse 5. FINANCIËLE MIDDELEN
(BANKSALDO EN CONTANT GELD).


A)
KLASSE 5



1

boeking van een feit

Debet bij het ontstaan, bezit of bij de aangroei

2

de

en volgende boekingen

Credit bij het verdwijnen, tekort of bij het verminderen

B)
KLASSE 5



ste

boeking van een feit

Debet bij ontstaan, bezit of aangroei kasgeld
Credit bij ontstaan, bezit of aangroei geld op bankrekeningen

2

de

en volgende boekingen

Credit bij verdwijnen, tekort of bij verminderen kasgeld
Debet bij verdwijnen, tekort of verminderen geld op bankrekeningen

C)
FINANCIËLE MIDDELEN (BANKSALDO EN CONTANT GELD)

1

ste

boeking van een feit

Debet bij ontstaan, bezit of aangroei geld op bankrekeningen
Credit bij ontstaan, bezit of aangroei kasgeld + kasbons

2

de

en volgende boekingen

Credit bij verdwijnen, tekort of verminderen geld op bankrekeningen
Debet bij verdwijnen, tekort of verminderen kasgeld + kasbons

D)
KLASSE 5



FINANCIËLE MIDDELEN (BANKSALDO EN CONTANT GELD)

1

KLASSE 5



FINANCIËLE MIDDELEN (BANKSALDO EN CONTANT GELD)

ste

FINANCIËLE MIDDELEN (BANKSALDO EN CONTANT GELD)

1

ste

boeking van een feit

Debet bij ontstaan, bezit of aangroei met uitzondering van …
… credit bij ontstaan, bezit of aangroei van tegoeden op spaar- en
op termijnrekeningen

2

de

en volgende boekingen

Credit bij verdwijnen, tekort of verminderen met uitzondering van …
… debet bij verdwijnen, tekort of verminderen tegoeden op spaar- en
op termijnrekeningen

E) Géén van bovenstaande antwoorden voldoet.

⊕ Oefening – 78
Aangroei van 6-rekeningen in de resultatenrekeningen boekt u …




A) … debet.
B) … credit.
C) Géén van bovenstaande antwoorden voldoet.
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Deel 2b: Theoretische oefeningen

Oplossingen van de theoretische oefeningen

⊕ Oefening – 79
Aangroei van 7-rekeningen in de resultatenrekeningen boekt u …




A) … debet.
B) … credit.
C) Géén van bovenstaande antwoorden voldoet.

⊕ Oefening – 80
U ontvangt een creditnota voor een waardevermindering van uw aangekochte handelsgoederen (60rekening). Daarvoor …




A) … debiteert u de bewuste 60-rekeningen.
B) …crediteert u de bewuste 60-rekeningen.
C) Géén van bovenstaande antwoorden voldoet.

⊕ Oefening – 81
U ontvangt een onvoorwaardelijke korting op niet-aanwijsbare goederen. Daarvoor …




A) … debiteert u de bewuste 608.000 ONTVANGEN KORTINGEN.
B) …crediteert u de bewuste 608.000 ONTVANGEN KORTINGEN.
C) Géén van bovenstaande antwoorden voldoet.

⊕ Oefening – 82
U maakt gebruik van een financiële korting (korting contant) op de aankoop van handelsgoederen en
hulpstoffen door uw leverancier minder te betalen. Voor dat 'minder' …








A)
B)
C)
D)
E)
F)
G)

… debiteert u de 608.000 ONTVANGEN KORTINGEN.
… crediteert u de 608.000 ONTVANGEN KORTINGEN.
… debiteert u de 657.001 BETALINGSKORTING (NADEEL).
… debiteert u de 757.001 BETALINGSKORTING (VOORDEEL).
… crediteert u de 757.001 BETALINGSKORTING (VOORDEEL).
… boekt u niets.
Géén van bovenstaande antwoorden voldoet.

⊕ Oefening – 83
U blijkt gedurende het boekjaar 1.500 euro teveel afgeschreven te hebben op investeringen. Deze boekhoudkundige FOUT zet u recht door …






A)
B)
C)
D)
E)

… de 630.000 AFSCHRIJVINGEN te debiteren.
… de 630.000 AFSCHRIJVINGEN te crediteren.
… de 760.000 TERUNGNEMING AFSCHRIJVINGEN te debiteren
… de 760.000 TERUNGNEMING AFSCHRIJVINGEN te crediteren
Géén van bovenstaande antwoorden voldoet.
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Deel 2b: Theoretische oefeningen

Oplossingen van de theoretische oefeningen

⊕ Oefening – 84
Aan het einde van het boekjaar blijkt u een te grote voorraad postzegels te hebben van 500 euro. Uw ondergronds stookolie-reservoir blijkt voor 750 euro niet verbruikte stookolie te bevatten. Wat boekt u?


A)

Einde boekjaar

Begin nieuw
boekjaar



Begin nieuw boekjaar

Begin nieuw boekjaar

CREDIT

616.400

POSTZEGELS

500,00

612.220

BRANDSTOF VERWARMING

750,00

490.000

OVER TE DRAGEN KOSTEN

616.400

POSTZEGELS

500,00

612.220

BRANDSTOF VERWARMING

750,00

490.000

OVER TE DRAGEN KOSTEN

REKENING

OMSCHRIJVING

616.400

POSTZEGELS

500,00

612.220

BRANDSTOF VERWARMING

750,00

499.000

W ACHTREKENING

616.400

POSTZEGELS

500,00

612.220

BRANDSTOF VERWARMING

750,00

499.000

W ACHTREKENING

REKENING

OMSCHRIJVING

616.400

POSTZEGELS

500,00

612.220

BRANDSTOF VERWARMING

750,00

616.400

POSTZEGELS

500,00

612.220

BRANDSTOF VERWARMING

750,00

REKENING

OMSCHRIJVING

616.400

POSTZEGELS

500,00

612.220

BRANDSTOF VERWARMING

750,00

616.400

POSTZEGELS

500,00

612.220

BRANDSTOF VERWARMING

750,00

1.250,00

1.250,00

DEBET

CREDIT

1.250,00

1.250,00

DEBET

CREDIT

D)

Einde boekjaar

Begin nieuw boekjaar



DEBET

C)

Einde boekjaar



OMSCHRIJVING

B)

Einde boekjaar



REKENING

DEBET

CREDIT

E) Géén van bovenstaande antwoorden voldoet.
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Deel 2b: Theoretische oefeningen

Oplossingen van de theoretische oefeningen

⊕ Oefening – 85
Aan het begin van het boekjaar vertoonde uw voorraad in uw boekhouding een waarde van 100.000 euro.
Aan het einde van het boekjaar toont de inventaris aan, dat de aanwezige voorraad 124.500 euro bedraagt.
Welke boeking doet u om deze voorraadstijging tot uitdrukking te brengen?










A)
REKENING

OMSCHRIJVING

340.000

HANDELSGOEDEREN

600.000

AANKOPEN HANDELSGOEDEREN

REKENING

OMSCHRIJVING

600.000

AANKOPEN HANDELSGOEDEREN

609.000

VOORRAADMUTATIES

REKENING

OMSCHRIJVING

340.000

HANDELSGOEDEREN

600.000

AANKOPEN HANDELSGOEDEREN

DEBET

CREDIT

24.500,00
24.500,00

B)
DEBET

CREDIT

24.500,00
24.500,00

C)
DEBET

CREDIT

24.500,00
24.500,00

D)
REKENING

OMSCHRIJVING

340.000

HANDELSGOEDEREN

609.000

VOORRAADMUTATIES

DEBET

CREDIT

24.500,00
24.500,00

E) Géén van bovenstaande antwoorden voldoet.

⊕ Oefening – 86
Deze stijging van uw voorraad ten aanzien van het vorige jaar heeft een invloed op uw boekhoudkundige
winst (opbrengstenrekeningen minus kostenrekeningen). Deze stijging van uw voorraad …






A)
B)
C)
D)
E)

… verlaagt uw boekhoudkundige winst.
… verlaagt uw boekhoudkundige winst met 12.250 euro (de helft van het voorraadverschil).
… verhoogt uw boekhoudkundige winst.
… verhoogt uw boekhoudkundige winst met 12.250 euro (de helft van het voorraadverschil).
Géén van bovenstaande antwoorden voldoet.
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