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Opgave 4
In deze opgave is het btw-tarief 21%.
Strota is een onderneming die consumenten en bedrijven adviseert op het
gebied van websiteontwikkeling. Zij heeft een afdeling GAME die games
inkoopt en verkoopt en een eigen financiële administratie heeft.
De games zijn online te koop en via verkooppunten.
Van GAME is gegeven:
verkopen exclusief
btw (getallen x € 1)

inkopen exclusief
btw (getallen x € 1)

november 2020

15.000

6.000

december 2020

25.000

10.000

januari 2021

20.000

8.000

februari 2021

30.000

11.000

maart 2021

25.000

9.000

Overige gegevens:
 90% van de verkopen is contant (per kas en via de bank). De rest van
de verkopen is op rekening, met een krediettermijn van twee
maanden.
 Alle inkopen zijn op rekening met een krediettermijn van één maand.
 Van de krediettermijnen wordt volledig gebruik gemaakt.
 GAME verrekent op de tweede dag van het nieuwe kwartaal de te
betalen btw met de te vorderen btw. GAME draagt het saldo dan af
aan de Belastingdienst.
Op 2 januari 2021 draagt GAME € 6.930 aan btw-aangifte over het
laatste kwartaal van 2020 af per bank.
 GAME betaalt de verzekeringspremie ieder jaar op 1 februari voor een
heel jaar vooruit. Over januari 2021 waren de verzekeringskosten
€ 250. Met ingang van februari 2021 waren de verzekeringskosten
€ 275 per maand. De btw hierover blijft buiten beschouwing.
 De overige uitgaven zijn € 4.000 per maand. De btw hierover blijft
buiten beschouwing.
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3p

15

1p

16

Bereken de ontvangsten in het eerste kwartaal van 2021 uit verkopen.
Bereken het bedrag op de balanspost Vooruitbetaalde verzekeringspremie
per 31 maart 2021.
Op 1 januari 2021 zat er € 350 in kas en stond er € 250 op de
bankrekening. Op 31 maart 2021 zit er € 500 in kas.
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17
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18

Bereken het bedrag van de balanspost Bank per 31 maart 2021. Geef aan
of de balanspost Bank aan de debetzijde of aan de creditzijde staat.
Bereken het saldo van Te betalen btw en Te vorderen btw voor het eerste
kwartaal van 2021. Geef bij het saldo aan of het een te ontvangen bedrag
van of een te betalen bedrag is aan de Belastingdienst.
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