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Opgave 1
In deze opgave is de btw 21%.
Kay, 16 jaar oud, wil
graag in de
zomervakantie van
2021 in het magazijn
van zijn oom gaan
werken als
heftruckchauffeur. Voor
het mogen besturen van
een heftruck is
onderstaande regeling
vastgesteld:

De minimumleeftijd voor het besturen van een heftruck is 18 jaar.
Medewerkers van 16 en 17 jaar mogen wel een heftruck besturen als:
 zij kunnen aantonen een gedegen instructie te hebben gehad,
bijvoorbeeld door middel van een heftruckcertificaat én
 er structureel toezicht wordt gehouden.
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Welke wet gaat over veiligheid op het werk?
Omdat zijn oom voor hem het behalen van het heftruckcertificaat betaalt
en hij het toezicht kan garanderen, wordt Kay een contract voor bepaalde
tijd (1 juli 2021 tot en met 30 september 2021) aangeboden.
De oom van Kay had hem ook een contract voor onbepaalde tijd kunnen
aanbieden.
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Geef twee voordelen voor een werkgever van het in dienst hebben van
medewerkers met een contract voor bepaalde tijd boven een contract voor
onbepaalde tijd.
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De oom van Kay heeft in zijn magazijn drie vorkheftrucks staan. Over
deze vorkheftrucks is gegeven (bedragen exclusief btw):
vorkheftruck 1

vorkheftruck 2

vorkheftruck 3

merk/type

Kalmar DB7

Toyota 2500

Hyster 2.5

aanschafdatum

1 april 2018

1 juli 2019

1 februari 2020

aanschafprijs

€ 19.000

bijkomende
eenmalige uitgaven
als gevolg van de
aanschaf

€ 2.000

afschrijvingstermijn

5 jaar

5 jaar

5 jaar

geschatte restwaarde

€0

€ 4.000

€ 3.000

afschrijvingskosten
per jaar

€ 3.000

€ 3.750

€ 3.600

De restwaarde van de Kalmar is op € 0 gesteld. Een accountant heeft om
een fiscale reden geadviseerd om een zo laag mogelijke restwaarde te
nemen.
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Wat is het gevolg van het uitvoeren van dit advies voor het resultaat van
de onderneming in het eerste jaar? Motiveer het antwoord.
Omdat de zaken van de oom van Kay door de coronacrisis slechter zijn
gegaan, heeft hij de Hyster per 1 oktober 2021 verkocht via www.trucks.nl
voor € 16.940 inclusief 21% btw. De kosten van de commissie aan
www.trucks.nl zijn 1,5% van de overeengekomen verkoopprijs exclusief
btw. Op de Hyster werd periodiek met gelijke bedragen afgeschreven.
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Bereken het boekresultaat, na verwerking van de commissie, van de
verkoop per 1 oktober 2021 van de Hyster. Geef aan of het een voordelig
of een nadelig boekresultaat betreft.
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