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Opgave 5
Bij deze opgave horen de informatiebronnen 5 tot en met 8.
Na zijn hbo-opleiding “Multimedia Design en Technology” werkt Peter van Moers
parttime bij een internetmarketingbureau. Zijn netto uurloon bedraagt € 10,-.
Peter overweegt het starten van een eigen bedrijf in de multimediabranche.
Naast zijn parttimebaan zou hij dan gemiddeld 8 uren per week in zijn eigen
bedrijf werken. Peter zal een eigen bedrijf beginnen als hij minstens een
verwacht bedrag (na aftrek van de inkomstenbelasting) van € 15,- per gewerkt
uur zal overhouden.
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Peter is van plan om zijn bedrijf onder de handelsnaam PVM-MULTIMEDIA te
laten inschrijven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. Via
internet heeft hij in het Handelsregister gekeken of deze handelsnaam al wordt
gebruikt. In informatiebron 6 staat het overzicht van de gevonden namen waarin
de lettercombinatie PVM voorkomt. In informatiebron 5 zijn de eisen vermeld
waaraan een handelsnaam dient te voldoen.
Voldoet de handelsnaam PVM-MULTIMEDIA aan de twee gestelde eisen?
Betrek in de motivatie elk van de twee eisen.
De overheid stimuleert het starten van (kleine) ondernemingen onder andere
door middel van belastingvoordelen. In informatiebron 7 worden twee van deze
ondernemersfaciliteiten genoemd:
− de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek;
− de kleine-ondernemersregeling omzetbelasting (btw).
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Toon met behulp van de informatiebronnen 7 en 8 aan waarom Peter niet in
aanmerking komt voor de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek in 2010.
Peter gaat er vanuit dat hij wel in aanmerking komt voor de kleineondernemersregeling omzetbelasting (btw).
Bereken met behulp van de informatiebronnen 7 en 8 het bedrag van de
vermindering voor 2010. Vul hiertoe de bij deze vraag behorende uitwerkbijlage
in.
Stel met behulp van informatiebron 8 de verwachte resultatenrekening voor
2010 op. Vul hiertoe de bij deze vraag behorende uitwerkbijlage in.
Volgens informatiebron 7 moet bij het berekenen van de inkomstenbelasting het
bij vraag 25 berekende bedrag als ‘voordeel’ bij de winst worden opgeteld.
Peter verwacht dat hij gemiddeld 38% inkomstenbelasting moet betalen over het
totaal bedrag van de vermindering en het winstsaldo over 2010.
Bereken het verwachte bedrag, na aftrek van de inkomstenbelasting, dat Peter
overhoudt in 2010. Vul hiertoe de bij deze vraag behorende uitwerkbijlage in.
Peter is van plan om in 2010 in totaal 49 weken te werken.
Leg met behulp van een berekening uit of Peter zijn eigen bedrijf wel of niet zal
starten.
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Informatiebron 5
Handelsnaam
Een handelsnaam is de naam waaronder een onderneming wordt gedreven.
Een bedrijf kan meerdere handelsnamen gebruiken. Bescherming van de
handelsnaam is belangrijk. Als u een handelsnaam voert, wilt u voorkomen dat
een ander met eenzelfde soort bedrijf dezelfde naam gebruikt. Het opbouwen
van naamsbekendheid kost immers tijd en geld. Daarnaast wilt u verwarring met
andere bedrijven voorkomen. Ondernemers zijn vrij om een handelsnaam te
kiezen, als deze maar:
− onderscheidend genoeg is.
Er kunnen losse letters en afkortingen in een handelsnaam staan, die niet
per se iets hoeven te betekenen. Een naam die alleen bestaat uit losse
letters of cijfers bezit (meestal) onvoldoende onderscheidend vermogen en
is dus onbruikbaar als handelsnaam.
− niet misleidend is.
U kunt geen handelsnaam gebruiken die een onjuiste indruk geeft van de
werkzaamheden van het bedrijf.

Informatiebron 6
Lijst uit Handelsregister van bedrijven waarin de afkorting PVM voorkomt
PVM organisatie & advies B.V. i.o.
Nootdorpse Landingslaan 354, 2496 TC ’s-Gravenhage
P.V.M. Vroom Beheer
Lausbergstraat 49, 2628 LA Delft
P.V.M. Van Berkel Beheer B.V.
Schaverijstraat 30, 3534 AS Utrecht
Peters Vastgoed Maatschappij (P.V.M.) B.V.
Schaapsdrift 45, 6824 GP Arnhem
PVM Tab Tech B.V.
Nusterweg 121, 6136 KT Sittard
PVM Rotterdam B.V.
Van Nelleweg 1, 3044 BC Rotterdam
P.V.M. Pahlplatz B.V.
Breevoortplantsoen 2, 2625 KE Delft
PvM Consultancy
Oranjelaan 68, 2281 GH Rijswijk ZH
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Informatiebron 7
Ondernemersfaciliteiten belastingdienst 2010
Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek
Om met uw onderneming te kunnen starten, zult u vaak investeringen moeten
doen.
Voorwaarden om in aanmerking te komen voor de investeringsaftrek zijn:
− minimale investering bedraagt € 2.100,- én
− investeringsbedrag per bedrijfsmiddel is minimaal € 450,Kleine-ondernemersregeling omzetbelasting (btw)
In uw administratie komen met betrekking tot de omzetbelasting onderstaande
posten voor.
− Af te dragen omzetbelasting.
U moet de bij uw verkopen ontvangen omzetbelasting afdragen aan de
belastingdienst.
− Te vorderen omzetbelasting.
U kunt de bij uw inkopen betaalde omzetbelasting terugvorderen van de
belastingdienst.
− Te verrekenen omzetbelasting.
Dit is het saldo van de posten Af te dragen omzetbelasting en Te vorderen
omzetbelasting.
Als het bedrag van de post Te verrekenen omzetbelasting binnen bepaalde
grenzen blijft, komt u in aanmerking voor een vermindering. Voorwaarde voor
deze regeling is dat het bedrag van de post Te verrekenen omzetbelasting
minder is dan of gelijk aan € 1.883,-.
Het bedrag van de vermindering hangt af van het bedrag van de post
Te verrekenen omzetbelasting en is met onderstaande tabel vast te stellen.
Tabel voor vaststelling van het bedrag van de vermindering
bedrag van de post Te verrekenen
bedrag van de vermindering is dan:
omzetbelasting:
is meer dan € 1.883,nihil
is gelijk of minder aan € 1.883,- maar
meer dan € 1.345,
is € 1.345,- of minder

2,5 × (€ 1.883 - saldo van de Te
verrekenen omzetbelasting)
gelijk aan het saldo van de Te
verrekenen omzetbelasting
(U hoeft dan niets te betalen)

Let op!
Wanneer u uw aangifte inkomstenbelasting invult, moet u uw voordeel als gevolg van de
vermindering bij uw resultaat optellen. Het bedrag van de vermindering kan niet meer
zijn dan het bedrag van de Te verrekenen omzetbelasting.

bron: Belastingdienst (aangepast)
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Informatiebron 8
Financiële gegevens PVM-MULTIMEDEA
Verwachte openingsbalans PVM-MULTIMEDIA per 2 januari 2010
(getallen in euro’s)
debet
credit
Laptop
200,00
Eigen vermogen
1.954,00
Software
600,00
Printer en router
300,00
Audioapparatuur
450,00
Meubilair
50,00
Te vorderen
omzetbelasting
304,00
Liquide middelen
50,00
1.954,00

1.954,00

Opmerking:
Alle investeringen zijn gedaan op 1 januari 2010.
Verwachte gegevens voor het jaar 2010
− Omzetbelasting 19%.
− Omzet € 10.000,- (exclusief omzetbelasting).
− Diverse kosten € 200,- (exclusief € 38,- omzetbelasting).
− Op 1 juli 2010 wordt er een nieuwe laptop aangeschaft voor € 714,(inclusief omzetbelasting).
− De nieuwe laptop wordt afgeschreven met gelijke bedragen in 3 jaar.
De restwaarde is nihil.
− Over delen van een jaar wordt in evenredigheid afgeschreven.

▬ www.havovwo.nl

-4-

www.examen-cd.nl ▬

Eindexamen m&o havo 2010 - II
havovwo.nl

uitwerkbijlage
25

(alle getallen in euro’s)
Af te dragen omzetbelasting
Te vorderen omzetbelasting
Te verrekenen omzetbelasting

………………….
………………….
………………….

Bedrag van de vermindering

………………….

Berekening af te dragen omzetbelasting:
............................................................................................................................
Berekening te vorderen omzetbelasting:
............................................................................................................................
Berekening bedrag van de vermindering:
............................................................................................................................
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Verwachte resultatenrekening voor 2010 (alle getallen in euro’s)
Kosten
Afschrijvingen
meubilair en
audioapparatuur
Afschrijving oude
laptop, printer en
router
Afschrijving
nieuwe laptop
Diverse kosten
………………

Opbrengsten
Omzet
……………
75,00

150,00
..………
200,00
………..
…………

……………..

…….……
…………

Berekening afschrijving nieuwe laptop:
............................................................................................................................
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(alle getallen in euro’s)
Bedrag van de vermindering

……………..

Winstsaldo 2010
Bedrag waarover inkomstenbelasting
moet worden betaald

…………..…

Te betalen inkomstenbelasting
Overgehouden na aftrek van
inkomstenbelasting in 2010

…………..…
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