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Overlegorgaan van HBO-
scholen met een 
accountancy-opleiding 

 
UITWERKING 

Casussen t.b.v. LANDELIJK EXAMEN 
Fiscaliteit en recht d.d. 14 juni 2019 

 
Samenstellers : De redactiecommissie Fiscaliteit & Recht 
   
 
Hulpmiddelen 

• Toegestane hulpmiddelen tijdens het examen:  
- Een niet grafische rekenmachine 
- Belastingwetten 2018 of 2019 
- Wettenbundel 2018 of 2019 (HEO Wetteksten (Noordhoff Uitgevers) of  
  Kluwer Collegebundel) 
- Kleine gids voor de sociale zekerheid 
- In de wettenbundels en wetteksten mag niets geschreven staan. 
Teksten mogen wel gearceerd of onderstreept zijn. Er mag gebruik 
worden gemaakt van (eigengemaakte) tabs. Op deze tabs mag de naam 
van de wet/regeling (geschreven of gedrukt) staan of de afkorting 
daarvan. 

 
U mag voor de beantwoording van de vragen steeds het wetboek 2018 of 2019 
gebruiken ook als de feiten zich in een ander jaar voordoen. 
 
Een indicatie voor de puntenverdeling is als volgt. 
 
Vraag 1.1   4 punten  Vraag 2.1   6 punten 
Vraag 1.2   8 punten  Vraag 2.2   5 punten 
Vraag 1.3   3 punten  Vraag 2.3   6 punten 
Vraag 1.4   3 punten  Vraag 2.4   3 punten 
Vraag 1.5   2 punten  Vraag 2.5   5 punten 
Vraag 1.6   6 punten  Vraag 2.6   3 punten 
Vraag 1.7   6 punten  Vraag 2.7   5 punten 
Vraag 1.8   3 punten  Vraag 2.8   8 punten 
Vraag 1.9   5 punten  Vraag 2.9   3 punten 
Vraag 1.10   5 punten  Vraag 2.10   5 punten 
       Vraag 2.11   6 punten 
Totaal   45 punten      55 punten 
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Casus 1 
Vraag 1.1 (4 punten) 
Geef gemotiveerd aan of, op grond van boven vermelde gegevens, het door Pepijn 
in 2018 genoten salaris uit Pepijn Holding BV voldoet aan de wettelijke normen.  
        pnt 
Pepijn is enig aandeelhouder van Pepijn Holding BV, 
100%     
Hierdoor geen dienstbetrekking in de zin van art 2 wel LB, maar wel     
op grond van art 4d wet LB      1 

         
Dan is het gebruikelijk loon art 12a LB van toepassing    1 
het salaris van Pepijn moet minimaal 75% van het loon van de meest vergelijkbare           1 
 dienstbetrekking zijn,        
of ten minste het salaris van de meest verdiende werknemer    
tenzij dit een werknemer is met specifieke kwaliteiten en vaardigheden    
maar te allen tijde ten minste € 45.000      
* alleen  dat punt wanneer art + alle bovenstaande 
vereisten juist zijn.  
1 punt voor alle vereisten en 1 punt voor art nr.      

         
Salaris meest vergelijkbare dienstbetrekking is niet gegeven, dus kan niet  1 
getoetst worden, maar waarschijnlijk te 
laag      
Salaris commercieel directeur: normaal (gesteld kan worden dat de bonus niet tot het 
vergelijkings  
salaris wordt gerekend, omdat dit een uitzonderlijke prestatie is.)    
€ 65.000 + € 10.032 (=22% van € 45.600)  75.032    
salaris Pepijn: 70.000 + pga 50.000 x 4%  72.000    
salaris Pepijn moet in ieder geval verhoogd worden met 3.032   1 

Wanneer de conclusie is dat het salaris verhoogd moet worden, dan 1 punt toekennen.  
 
Vraag 1.2 (8 punten) 
Bereken de belastbare inkomsten eigen woning 2018 van de Honhof Es te 
Enschede stap voor stap en op juiste wijze gemotiveerd.  
 
         

         
Marijn en Pepijn zijn niet gehuwd, hebben geen samenlevingscontract.   
dus geen partners art 5a AWR      
Marijn en Pepijn voldoen ook niet aan 1 van de voorwaarden van art.1.2 
wet IB   
dus voor de IB zijn ze ook geen partners.    1 
(De in 2015 gekochte woning is dus in zijn geheel alleen belast en aftrekbaar bij 
Pepijn  
De EWR van Marijn (€20.000) heeft geen invloed op de EWS van 
Pepijn.    
omdat ze geen partners zijn in de zin van art awr 5a of 1.2 IB en Marijn    
geen mede eigenaar is van de woning; art 3.119aa lid 2b 
nvt)    
* punt wanneer zowel art 5a als 1.2 zijn 
gemotiveerd     
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Hoogte EWS van de oude woning bij verkoop van die woning te 
Hengelo:    
EWS oude 
woning    360.000     
Uitkering uit kap verz art. 10bis  1, 10bis 2, , 10bis 4, 10bis 6 
IB    
rente bestanddeel is 
vrijgesteld 10bis 4 rn 6 IB 253.000     
EWS     107.000    1 

         
Verkoop woning    591.000     
EWS     107.000     
EWR     484.000  art 3,119aa IB  

         
Gezamenlijk eigendom dus EWR 
Pepijn 50% 242.000    1 

         
Aanschaf nieuwe woning:   623.000   art 3.119a IB 
Af: EWR    242.000     
max EWS    381.000    1 

         
Van de volledige financiering van € 623.000 gaat € 242.000 naar box-3 zonder 
renteaftrek (wanneer de student dit impliciet doet bij de berekening van de  
rente dan ook 1 punt toekennen) 1 

         
Ook het EWS-deel wordt afgelost in 30 jaar, dus 
per jaar  12.700     

         
Maximale EWS per 01-07 2015   381.000     

2,5  jaar afgelost:    
Aankp 
1/7/15 31.750     

EWS per 1-1 2018    349.250    1 
         

Er moet bij de berekening van de EWS rekening 
gehouden worden met een aflossing van de EWS 
van 2,5 jaar 
 
Er wordt 13% verhuurd, dus dat is geen eigen 
woning    1 
Ook dat deel van de EWS gaat naar box 3     

         
Inkomsten eigen woning     art 3,110 ev IB 
695.000 x 0,7% x 87%   4.233   3.112 IB  
af: hypotheekrente x 87%   9.115   3.120 IB  

     -4.883    1 
         

NB indien student vermeld dat de tbs van toepassing is op de garage, dan is   
dat fout, Marijn en Pepijn zijn geen partners in de zin van art 5a AWR of 1.2 
wet IB  
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Vraag 1.3 (3 punten) 

Geef gemotiveerd aan waarop Anneke recht heeft gedurende de tijd dat zij ziek is 
wat betreft haar inkomen. 
 
De werkgever is verplicht gedurende twee jaar 70% van het loon door te 
betalen tijdens ziekte (1 pnt), maar tenminste gedurende het eerste jaar 
het minimumloon (1 pnt) 
na die 2 jaar recht op WIA (1 pnt) 
er worden voor dit onderdeel maximaal 2 punten toegekend!! 
 

2 

Art. 7:629 BW. 1 
 
Vraag 1.4 (3 punten) 
Geef gemotiveerd aan of Schoonheidssalon Marijn met succes de 
arbeidsovereenkomst met Anneke kan opzeggen nu Anneke ziek is. 
 
Nee, tijdens ziekte bestaat er een opzegverbod, waardoor de werkgever 
de arbeidsovereenkomst niet kan opzeggen. 

2 

Art. 7:670 lid 1 BW 1 
 
Vraag 1.5 (2 punten) 
Geef gemotiveerd aan of Lisa in aanmerking komt voor een WW-uitkering, ervan 
uitgaande dat het ontslag op staande voet geheel conform de wettelijke regels heeft 
plaatsgevonden. 
 
Lisa is verwijtbaar werkloos waardoor zij geen recht heeft op een 
WW-uitkering. 

2 

 
Vraag 1.6 (6 punten) 
Geef gemotiveerd aan op welke wijze de boven genoemde punten 4 en 5 
fiscaal verwerkt moeten worden bij de Schoonheidssalon. Ga bij punt 4 in op 
de aspecten van de loonbelasting en bij punt 5 op de fiscale winstberekening 
voor de inkomstenbelasting.  
         
Punt 4: de opleiding van Loretta is een opleiding die wordt vergoed door de    
werkgever. Dit is dus loon voor Loretta, art 10 LB    1 
Op grond van art 31.1f LB behoort dit tot de eindheffingsbestanddelen, echter   1 
op grond van art 31a lid 2d LB is op een studie zoals deze door Loretta wordt gevolgd, een  
gerichte vrijstelling van toepassing     1 
Nu het congres een verplicht onderdeel van de opleiding is, hoort deze ook onder deze 
vrijstelling. 
Indien student direct concludeert dat de studie onder de gerichte vrijstellingen valt van 
art 31a lid2d LB dan 2 punten toekennen.   1 
Punt 5: de opleiding voor Marijn is om een andere klantenkring aan te boren, het gaat dus om  
nieuwe kennis i.p.v. het op peil houden van haar huidige kennis.   1 
Op grond van jurisprudentie zijn dergelijke kosten voor een ondernemer niet aftrekbaar  1 
als bedrijfskosten, (eventueel wel als studiekosten persoonsgebonden aftrek)   
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Vraag 1.7 (6 punten) 
Geef gemotiveerd de gevolgen voor de omzetbelasting van punt 6 weer. Een 
berekening is niet nodig. 

         
De Schoonheidssalon is 
ondernemer  art 7 OB   1 
masseren etc. is een 
dienst    art 4 OB   1 
plaats van 
dienst:         
Nederlanse particulieren en ondernemers, = Nederland art 6. plaats van dienst 1 
dus belast in Nederland       
Duitse particulieren: gaat om een dienst, er is niet één van de uitzonderingen van 
toepassing,  
dus de hoofdregel art 6.2 geldt, dus nederlandse BTW   1 
Duitse ondernemers: gaat om een dienst, er is niet één van de uitzonderingen van 
toepassing,  
dus de hoofdregel art 6.1 geldt, dus plaats van dienst 
Duitsland   1 
Dat houdt in dat de Schoonheidssalon de BTW moet verleggen, art 12 
lid 2  1 

 
Vraag 1.8 (3 punten) 
Geef gemotiveerd de gevolgen voor de omzetbelasting van punt 10 weer.  
 
         
(Van deze proefpakketjes is de voorbelasting meegenomen, art 15)   
De proefpakketjes vallen in principe onder de hoofdregel art 3.3.a  1 
echter, omdat het gaat om proefpakketjes van geringe waarde, onder de 15 euro  
art 3.8         1 
dus blijft de vooraftrek in stand     1 
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Vraag 1.9 (5 punten) 
Geef gemotiveerd de gevolgen voor de loonheffing van punt 13 weer. 
 
         
Stagiaires zijn ook in loondienst, fictieve dbtr.  art 3.1.e wet LB    
Loon: al hetgeen uit dienstbetrekking opkomt, art.10 LB    
Lunches op de werkplek zijn loon in natura, art 13 lid 3 LB jo. art.3.8 URLB  1 
Waarde van een lunch art 3.8 uitv reg, € 3,55 per 
maaltijd Check € 3,55 vs totale kosten 1 
( check: € 3,55 versus totale kosten: 783 x 3,55 = 2779 versus € 3250)   
Aantal 
maaltijden:        
261*3 =     783      
af:Marijn is geen 
werknemer  125          1 
voor werknemers    658      

         
dus loon    2.336      
Lunches zijn niet ongebruikelijk      

dus aan te wijzen als wkr mogelijke vrije ruimte 
art 31.1.f LB juncto art. 
31a.1+2 LB 1 

         
loonsom    100.350      
art  31a.1+2LB vrije ruimte, 1,2% 1.204     1 

         
te betalen: eindheffing door Marijn als werkgever:      

   80% van 
(€ 2336-€ 1204 
=) 1.132  = 905  1 

       eindheffing 
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Vraag 1.10 (5 punten) 
Marijn overweegt een BV op te richten (zie punt 19). Bereken het uit te geven 
aandelenkapitaal indien Marijn deze BV m.i.v. 1-1-2019 opricht met 
gebruikmaking van art 3.65 IB. U kunt rekening houden met een latente 
belastingschuld van 20% en de uit te geven aandelen hebben een nominale 
waarde van 500 euro per aandeel. 
 
        
Uit te geven aandelenkapitaal:      
ondernemingsvermogen    125.643     
Bij:         
stille reserves   0      
fiscale reserves excl. FOR  0      
goodwill         
350000 - 
125.643   224.357     1 

         
af: latente bel schuld  44.871     1 

     179.486     
     305.129     

af: oudedagsreserve, dat wordt OR-lijfrente 7.748    1 
     297.381     

af: te betalen IB    88.309    1 
     209.072     

afrondingscreditering 
5/105  9955,79048 9.572    1 

    199.116  199.500     
         

uit te geven AK, deelbaar door 500, nominale 
waarde  199.500     

 
 
 
 
Indien de student niet de FOR hier benoemd als omzetting in een OR-lijfrente, maar 
benoemt dat deze afgestort wordt, dan ook akkoord (1 pnt) 
Ook goed: 1 aandeel € 500 en de rest is agio.   
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Casus 2 (55 punten) 
 
Vraag 2.1 (6 punten) 
Bereken de verschuldigde inkomstenbelasting ter zake van de 
dividenduitkering in 2018 aan Hans. Je hoeft geen rekening te houden met 
heffingskorting. Beredeneer en motiveer je berekening stap voor stap.  
 
Hans heeft een aanmerkelijk belang in de zin van art 4.6 IB. De dividenduitkering 
wordt bij hem aangemerkt als een regulier voordeel in de zin van art. 4.12 IB.* 
Op dit regulier voordeel mogen de aftrekbare kosten in mindering worden gebracht. 
O.g.v. art 4.15 IB zijn de rentekosten aan te merken als kosten van reguliere 
voordelen.* 
 
Het reguliere voordeel van Hans bedraagt: 
Dividend      € 25.000* 
Betaalde rente   -/-  €  7.500* 
Regulier voordeel    € 17.500 
 
Op grond van art 2.12 IB* bedraagt de te betalen inkomstenbelasting in box 2 dan 
25% X € 17.500 = € 4.375* 
Indien student ervan uitgaat dat de betaalde rente van de voorgaande jaren nog niet 
is verrekend, en die als compensabel verlies (of als rente) dit jaar meeneemt, dan 
ook akkoord.  
 
Vraag 2.2 (5 punten) 
Bereken de verschuldigde schenkbelasting naar de huidige wet- en 
regelgeving (2018-2019) ter zake van de schenking die Hans van zijn oom Henk 
heeft ontvangen. Beredeneer en motiveer je berekening stap voor stap. 
 
O.g.v. art 1 lid 1, onder 2°SW is schenkingsrecht verschuldigd over al hetgeen wordt 
verkregen krachtens schenking van een in NL wonende schenker.  
Oom Henk woonde ten tijde van de schenking in NL.  
De waarde van de schenking is (150.000/100) X 25= € 37.500. 
O.g.v. art 33 SW onder 7°* bedraagt de vrijstelling ter zake van deze schenking 
€ 2.173 (bedrag 2019) dan wel € 2.147 (bedrag 2018). 
O.g.v. art 24 SW* behoort Hans tot tariefgroep II en is hij 30% schenkbelasting 
verschuldigd. De verschuldigde schenkbelasting bedraagt dan: 
 
2019         2018 
Schenking    € 37.500*    € 37.500* 
Vrijstelling   € 2.173-/-*     € 2.147-/-* 
Belaste schenking  € 35.327    € 35.353 
Schenkingsrecht 30% € 10.598*    € 10.605* 
 
Toepassing BOR is fout  
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Vraag 2.3 (6 punten) 
Bereken de verschuldigde schenkbelasting ter zake van de schenking die 
Hans aan Kelly doet in 2019. Beredeneer en motiveer je berekening stap voor 
stap. 
 
Er is sprake van een belaste schenking in de zin van art 1 SW. Kelly kan een beroep 
doen op de verhoogde vrijstelling van art 33 ten 5°onder c SW.* Het betreft immers 
een schenking ten behoeve van de eigen woning als bedoeld in art 33a SW.*  
 
De belaste verkrijging is dan: 
2019 
Schenking   € 200.000    € 200.000 
Vrijstelling   € 102.010*    € 100.800* 
Belaste verkrijging  €   97.990    €   99.200 
 
Op grond van art 24 SW* is de schenking belast met 10% schenkingsrecht omdat de 
schenking is verkregen door een afstammeling in de eerste graad in de rechte lijn.* 
Het te betalen schenkingsrecht bedraag dan 10% x € 97.990=€ 9.799.* (2019) dan 
wel 10% x € 99.200= 9.920 (2018) 
 
Vraag 2.4 (3 punten) 
Geef gemotiveerd aan of zij voor het verkopen van de woning en/of voor de 
aankoop van de villa toestemming van Steven nodig heeft. 
Verkoop van de woning: ja, deze wordt door hen gezamenlijk bewoond  1 
Kopen van de villa: nee, alleen het voor het vervreemden, bezwaren  en in 
gebruik geven van een woning is toestemming nodig. 

1 

Art. 1:88 lid 1 sub a BW 1 
Indien student of de koop of de verkoop van de woning behandeld, dan 2 punten. 
Indien student én de verkoop én de koop van de woning behandeld, dan deze 
uitwerking volgen.  
 
Vraag 2.5 (5 punten) 
Geef gemotiveerd aan hoe de nalatenschap van Adelheid verdeeld wordt. 
Betrek in uw antwoord de volgende personen: Berta, Jan, Rinus, Hans, Kennie 
en Kelly. 
 
Hans is geen bloedverwant en is geen erfgenaam op basis van het 
versterferfrecht (art. 4:10 BW). 

0,5 

De kinderen (Jan, Marlies en Sigrid) en hun plaatsvervullers (Kennie, Kelly 
en Rinus) zitten in groep 1 (art. 4:10 lid 1 sub a BW) 

1 

Berta bevindt zich in groep 2 en omdat er erfgenamen uit groep 1 zijn, erft zij 
niet (art. 4:10 lid 1 sub b BW). 

0,5 

Jan erft uit eigen hoofde (art. 4:11 lid 1 BW). 0,5 
Rinus, Kennie en Kelly erven via plaatsvervulling en erven staaksgewijs (art. 
4:12 lid 1 en 2 BW). 

1 

Jan erft 1/3; Rinus 1/3 en Kennie en Kelly elk 1/6  1,5 
 
Indien student geen enkele of onjuiste wetsartikelen noemt, dan 0,5 aftrek  
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Vraag 2.6 (3 punten) 
Geef gemotiveerd aan van welk recht Kennie en Kelly gebruik kunnen maken 
als Hans hertrouwt.  
 
Wanneer Hans in ondertrouw gaat met Anke, kunnen de kinderen (Kennie 
en Kelly) het bloot eigendom van goederen uit de nalatenschap van hun 
moeder Marlies vorderen van Hans.  

2 

Art. 4:19 BW 1 
 
 
Vraag 2.7 (5 punten) 
Geef gemotiveerd aan of Bakker Bert BV de rente die ze betaalt aan Vermeulen 
BV ten laste van haar fiscale winst kan brengen. 
 
Bakker Bert BV en Vermeulen BV zijn verbonden lichamen in de zin van art. 10a lid 
4 letter c Wet Vpb*.Dit punt vervalt! De overdracht van de aandelen is een 
rechtshandeling in de zin van art 10a lid 1 sub c Vpb*. De rente is dus in beginsel 
niet aftrekbaar.*  
De tegenbewijsregeling van art 10a lid 3 Vpb is niet van toepassing, omdat er niet in 
overwegende mate zakelijke grondslagen aan de overdracht ten grondslag liggen* 
(sub a) en omdat de rente bij Vermeulen BV niet naar een naar NL-se maatstaven 
redelijke heffing van tenminste 10% vpb wordt belast vanwege de te verrekenen 
verliezen (sub b).* De rente is dus niet aftrekbaar.* 
Beoordeeld moet worden of de tegenbewijsregeling art 10a lid 3 sub a en sub b van 
toepassing is. Bij sub b moet worden geconcludeerd dat de tegenbewijsregeling niet 
van toepassing is omdat er compensabele verliezen zijn.  
 
Vraag 2.8 (8 punten) 

a) Kan Hans door de ontvanger aansprakelijk worden gesteld voor de niet 
afgedragen loonheffingen door Vermeulen BV? 
 

O.g.v. art 36 lid 4 Inv.* kunnen bestuurders hoofdelijk aansprakelijk worden gesteld 
voor loonbelastingschulden.* Op grond van art 36 lid 5 sub c* wordt Hans als 
bestuurder van Bakker Holding BV ook aangemerkt als bestuurder in de zin van art 
36 Inv. * Indien geen melding van betalingsonmacht in de zin van art 36 lid 2 Inv is 
gedaan aan de ontvanger, kan Hans o.g.v. art 36 lid 4 Inv aansprakelijk worden 
gesteld.* 

 
b) Geef aan wat Hans kan doen indien hij aansprakelijk wordt gesteld door 

de ontvanger. 
 
Hans kan bezwaar maken tegen de aansprakelijkstelling waarin hij aangeeft dat het 
niet aan hem te wijten is dat Vermeulen BV de betalingsonmacht niet op tijd heeft 
gemeld. Zie art. 36 lid 2 en 3 IW*** Puntentoedeling: 2 voor de motivering ,1 voor het 
art nummer.  
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Vraag 2.9 (3 punten) 
Geef aan waarom agressieve taxplanning in de praktijk steeds meer op kritiek 
stuit. 
 
Bij agressieve taxplanning gaat het om de individuele moraal van de taxplanner, die 
de randen van de fiscale wetgeving opzoekt. Voor wetgevers is het haast onmogelijk 
om wetgeving op te stellen die dit voorkomt omdat gebruik wordt gemaakt van regels 
die in verschillende landen gelden. Iedere burger kan zien dat wanneer niet of 
nauwelijks belasting wordt afgedragen, waar dat wel verwacht had mogen worden, 
er sprake is van een schending van de geest van de wet en strijd met het fair share 
beginsel. Omdat dit voor elke burger zichtbaar is en door het openbaar worden van 
documenten als de Panama papers en de Paradise Papers, stuit dit in de praktijk 
steeds meer op kritiek. *** Puntentoedeling: aan de corrector voor de motivering; 
corrector moet op het werk onderstrepen waarvoor punt(en) worden toegekend! 
 
Vraag 2.10 (5 punten) 
Aan welke voorwaarden moet worden voldaan om de verliezen van Vermeulen 
BV in de toekomst te kunnen verrekenen met belastbare winst(en) van deze 
BV? Motiveer uw antwoord. 
 
Het uiteindelijk belang in Vermeulen BV is in vergelijking met het begin van het 
oudste verliesjaar in meer dan belangrijke mate gewijzigd*. Derhalve kan sprake zijn 
van toepassing van art 20a Vpb (géén voorwaartse verliesverrekening meer).*  
Dit artikel is niet van toepassing (o.g.v. art. 20a lid 4 ev Vpb) indien: 
De verliezen zijn ontstaan in een jaar waarin de bezittingen voor tenminste 9 
maanden niet grotendeels uit beleggingen bestonden*, mits: 

- direct voorafgaand aan de verkoop van de aandelen de werkzaamheden van 
Vermeulen BV niet zijn afgenomen tot minder dan 30% van de 
werkzaamheden bij het begin in het oudste verliesjaar*  én 

- ten tijde van de overdracht niet het voornemen bestaat om binnen een 
periode van 3 jaar de omvang van de werkzaamheden van Vermeulen BV te 
laten afnemen tot minder dan 30% ten opzichte van het begin van het oudste 
verliesjaar*.  

 
Vraag 2.11 (6 punten) 
Geef gemotiveerd aan welke bedragen de bank, de werknemers en de 
leveranciers uitbetaald zullen krijgen bij de verdeling van de opbrengst.  
 
De bank is separatist (art. 57 lid 1 Fw) voor de opbrengst uit de verkoop 
van het pand. 
art 57 lid 1 FW 

1,5 
 
0.5 

Voor het deel dat resteert is de bank concurrent schuldeiser (art. 59 Fw). 1 
Loonvorderingen zijn boedelschulden (art. 40 Fw). 
art. 40 Fw 

1,5 
0.5 

De leveranciers hebben concurrente vorderingen (art. 2:277 lid 1 BW). 0,5 
Verdeling van € 50.000: 
1. Boedelschulden: € 25.000 
2. Concurrente vorderingen (€ 250.000): verdeling naar evenredigheid van 
de vordering.  

1,5 
0.5 
 
0.5 
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In casu betekent dat dat iedere concurrente schuldeiser 10% van de 
vordering ontvangt. 

 
0.5 

 
 

EINDE EXAMEN 


