78

MAANDBLAD VOOR ACCOUNTANCY EN BEDRIJESHUISHOUDKUNDE

wordt besloten, eene vergoeding wordt toegekend van ƒ 2.—
per bladzijde druks.
Niet bekroonde antwoorden zullen zes maanden na de be
kendmaking van den uitslag vernietigd worden, tenzij het
verlangen lot teruggave te kennen is gegeven.
Namens het Bestuur der Vereeniging
van Inspecteurs van Financiën,
Mr. P. N. JANSSEN,
Vooi’zitter.
Mr. Th. J. B. STEENSMA,
Secretaris.
BOEKBEOORDEELING

De invloed der Omzetbelasting wet 1933 op de admi
nistratie door J. Schenk.
Dit boek is uitgegeven door de Handelswetenschappelijke
Bibliotheek te Leiden. Het is samengesteld uit een reeks arti
kelen, die in het Maandblad voor Handelswetenschappen en
Handelspraktijk (uitgave Handelswetenschappelijke Biblio
theek) waren verschenen.
De Omzetbelastingwet bevat verschillende bepalingen en
voorschriften, die van invloed zijn op de administratie. In
hoofdzaak hebben deze bepalingen en voorschriften betrekking
op de facturen en de inkoop- en verkoopadministratie. Daar aan
de omzetbelasting onderworpen zijn de leveringen hier te lande
van fabrikanten, moeten degenen, die in den zin der wet fa
brikant zijn, dus de administratieve voorschriften naleven.
Daarnaast bestaat ook nog ingevolge art. 23 der wet een voor
schrift voor handelaren, om inkoopfacturen, die van het vereischte zegel of stempel zpn voorzien, in een register in te
schrijven.
In het werk van den heer Schenk worden op overzichtelijke
wijze de richtlijnen aangegeven voor de wijze, waarop de admi
nistratie in verband met de bepalingen der wet moet worden
gevoerd.
De administratie vereischt belangrijke aanvullingen voor de
fabrikanten, die een vergunning hebben gekregen ingevolge
art. 11 der wet om de belasting bij wijze van aanslag te voldoen
of een vergunning hebben gekregen ingevolge art. 4 der wet om
de goederen van de fabrieksafdeeling naar de handelsafdeeling
over te dragen; in het laatste geval wordt de omzetbelasting
over een lageren prijs geheven dan de werkelijk gemaakte ver
koopsprijs. De administratieve splitsing in fabrieks- en handels
afdeeling, zooals deze voor het verkrijgen van een vergunning
ingevolge de Uit voer ingsresolutie wordt vereischt, wordt door
den schrijver op uitvoerige wijze behandeld, de noodige model
len worden hierbij gegeven. Nadat de heer Schenk zijn werk
geschreven had, werd ten aanzien van do administratieve eischen
voor een vergunning art. 4 door den Minister een ruimer stand
punt ingenomen. Volgens de M. missive van 21 Juni 1934 moet
bij de op administratief gebied te stellen eisehen zooveel moge
lijk eenvoudigheid worden betracht. De Minister zegt, dat admi
nistratief al veel zal worden bereikt, indien liet verkoopboek
naast den werkelijken verkoopprijs de overdrachtsprijs voor
komt, waardoor vergelijking tusschen beide prijzen mogelijk is.
Deze eischen wijken dus zeer belangrijk af van de oorspronke
lijk gestelde, die in het werk van den schrijver toepassing von
den.
De aangifte en het verzoek om teruggaaf van omzetbelasting
worden uitvoerig aan de hand van de formulieren behandeld.
De moeilijkheden, die zich bij de aangifte voor fabrikanten

handelaren kunnen voordoen, worden daarbij onder het oog
gezien. Voor deze belastingplichtigen is het nl. in den regel
moeilijk bij verkoop de zelf gefabriceerde goederen, waarvoor
omzetbelasting betaald moet worden en de handelsgoederen,
waarvan de omzetbelasting reeds vroeger geheven is, te schei
den. De schrijver geeft aan op welke wijze voor deze moeilijk
heid een administratieve oplossing kan worden gevonden. Het
vaststellen van het bedrag, dat terugbetaald moet worden over
gebruikte grond- en hulpstoffen (waarover bij inkoop omzet
belasting werd betaald) bij aflevering van fabrikaten kan aan
leiding geven tot uitvoerige berekeningen. Ook hier woi’dt aan
gegeven op welke wijze door aanvulling de administratie de
noodige gegevens kan verschaffen.
Voor allen, die administratieve voorzieningen moeten treffen,
om de uit de Omzetbelastingwet voortspruitende verplichtingen
na te komen, is het werk van den heer Schenk een goede hand
leiding. Een ieder zal daarin de aanwijzingen kunnen vinden,
die hij noodig heeft.
A. N.
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III. LEER VAN DE INRICHTING
Internal audit

R o w 1 a n d, S. W. — Bepaalt de grenzen tusschen „internal
check” „internal audit” en „external audit” en bespreekt de plaats
van de „internal auditor” in de administratie, alsmede de principes,
waarvan elk systeem van „internal audit” moet uitgaan.
A III 4
The Accountants’ Journal Maart 1935
IV. LEER VAN DE CONTROLE
Interna! audit

R o w 1a n d, S. W. -— Bepaalt de grenzen tusschen „internal
check” „internal audit” en „external audit” en bespreekt de plaats
van de „internal auditor” in de administratie, alsmede de principes,
waarvan elk systeem van „internal audit” moet uitgaan.
A IV 2
The Accountants’ Journal Maart 1935
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LEER VAN DEN KOSTPRIJS EN DE PRIJSVORMING

Over rentabiliteitsgrenzen bij de aanschaffing van werktuigen

E n g e l h a r t , Dr. Ir. J. H. •— Schr. onderscheidt de rentabiliteit
van de verbetering (zijnde het meer aan jaarlijksch voordeel dat een
technische verbetering jaarlijks moet afwerpen opdat het onverschillig
is of de nu beschikbare machine wordt aangeschaft dan wel over een
of meer jaren technisch verbeterd wordt) en de rentabiliteitsgrens
van de prestatie (zijnde de jaarlijksche prestatie welke door het wer
ken met de machine moet worden overschreden om voordeel te ver
krijgen). Schr. brengt deze definities in formule en geeft een opstel
ling van de berekening voor de aardappelrooimachine.
Landbouwkundig Tijdschrift April 1935
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V.

LEER VAN DE FINANCIERING

Company reconstructions
B e r t r a m N e l s o n , W. — Geeft een overzicht van de voor
naamste reorganisatiegevallen en bespreekt o.a. de positie der ver
schillende belanghebbenden hierbij.
Ba V8
The Accountants’ Magazine Maart 1935
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krijgen). Schr. brengt deze definities in formule en geeft een opstel
ling van de berekening voor de aardappelrooimachine.
B b IV 2
Landbouwkundig Tijdschrift April 1935

V. INDUSTRIE
Broodprijzen en de ordening in het bakkersbedrijf

VI.

LEER VAN DE ORGANISATIE

Problemen van het grootwinkelbedrijf
M a 11 e e, K. F. — In dit vervolgartikel worden enkele vraagstuk
ken van de massa-filiaalondernemingen en van de verbruikerscoöperatie
behandeld.
B a VI 9
Administratieve Arbeid Maart 1935
De bioscoop in dienst der reclame

A m m e r l a a n , Dr. B. •— De graanprijzen zijn gedaald tot 24 %
van die van 1927, de meelprijzen met inbegrip van monopolie-heffing
of invoerrecht tot 63,6 %. Daarbij vergeleken daalde de broodprijs
slechts met 24 %. Naar schr.’s meening is ordening van het bakkers
bedrijf slechts aanvaardbaar als zij prijsverlaging van het brood zou
brengen.
B b V 16d
Economisch-Statistische Berichten 20 Maart 1935
Manufacture and distribution of bread

K r u i s s i n k, G. R. — Besproken worden de in aanmerking ko
mende filmsoorten en de vereischten voor een goede reclame-film
waarbij vele goede wenken worden gegeven door verwijzing naar
bekende reclame- en andere films.
B a VI 11
Administratieve Arbeid Maart 1935

M u r r a y , C. — Bespreekt fabricage, distributie en financieele
organisatie alsmede het „oud-brood” probleem.
B b V 16d
The Journal of Accountancy Maart 1935

Le controle budgetaire

Strijd tegen de mechaniseering in de sigarenindustrie

P e n g l a o u , Ch. — Schr. geeft aan, welke voorzorgen men moet
nemen bij de invoering van de budget-contrôle en hoe speciaal de
vele psychologische moeilijkheden ontweken kunnen worden.
B a VI 18
L’Organisation Februari 1935

W e n c k e b a c h , Mr. H. P. — Schr. acht het verzet tegen de
mechaniseering in de sigarenindustrie niet rationeel en motiveert dit
o.m. aan de hand van de economische beteekenis van de onderschei
den technische verbeteringen.
B b V 16e
Econ. Statistische Berichten 13 Maart 1935

La vente par voyageurs
D u v a 1, F. — Behandelt de organisatie der reisplannen, de con
trôle op en de belooning van reizigers enz.
B a VI 21
L’Organisation Febr. en Maart 1935

VIL TRANSPORT EN ANDERE DIENSTVERLEENING
Het aandeel van het motorverkeer in de kosten van den weg

VU. LEER VAN DE ARBEIDSVOORWAARDEN
Les formules de salaires; le rendement et le prix de revient
Bi l l ar d,
de voor- en
van tijdloon,
Emerson en
B a VII 3

C. -— Beschrijving van de verschillende toonstelsels en
nadeelen voor den werkgever en werknemer. Grafieken
stukloon en de systemen Taylor, Gantt, Halsey, Rowan,
Bedeaux.
L’Organisation Febr. en Maart 1935
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I. EXTRACTIEVE BEDRIJVEN
Het vraagstuk onzer steenkolenproductie
G r a a f f, Dr. A. d e — Schr. brengt naar voren le. dat Neder
land zelfs in de beste jaren een steenkolen-invoeroverschot heeft
gehad, dat in 1935 plaats maakte voor een uitvoer-overschot. 2e. dat
de steenkolenmijnbouw behoort tot de bedrijven waarin de vaste lasten
de kleinste rol spelen. Bekendheid met deze factoren doet ons critisch
staan tegenover de communis opinio van den laatsten tijd.
B b 16
Economisch-Statistische Berichten 20 Maart 1935
IV.

LANDBOUW- EN CULTUURBEDRIJVEN

Over rentabiliteitsgrenzen bij de aanschaffing van werktuigen
E n g e l h a r d t, Dr. Ir. J. H. — Schr. onderscheidt de rentabiliteit
van de verbetering (zijnde het meer aan jaarlijksch voordeel dat een
technische verbetering jaarlijks moet afwerpen opdat het onverschil
lig is of de nu beschikbare machine wordt aangeschaft dan wel over
een of meer jaren technisch verbeterd wordt) en de rentabiliteitsgrens
van de prestatie (zijnde de jaarlijksche prestatie welke door het wer
ken met de machine moet worden overschreden om voordeel te ver

P l o mp , Ir. A. — Schr. bestrijdt een der publicaties van de Algemeene Nederlandsche Verkeersfederatie.
B b VII 1
Econ. Statistische Berichten 20 Febr. 1935
Wijzigingen in vervoerswijze in Nederlands Internationaal verkeer ge
durende de crisisjaren
Het hedendaagsche vervoerswezen verkeert in een dubbele crisis.
De economische inzinking en het wassend protectionisme doen zich
scherp gevoelen in het internationale verkeer. Anderzijds zijn het de
wijzigingen in de structuur van het verkeersapparaat zelve, die hun
werking doen gelden. Voor ons binnenlandsch vervoer zijn geen
gegevens beschikbaar waaruit bruikbare conclusies zijh te trekken,
voor ons internationaal vervoer zijn deze cijfers wel beschikbaar. Er
wordt hier met kwantitatieve gegevens gewerkt. In 1929 vervoerde de
binnenscheepvaart ruim 85%, de spoorwegen bijna 15%; tram- en
autoverkeer over de grens omvatte dus slechts een fractie. In 1933
had de binnenscheepvaart nog een precies even groot percentsgewijs
aandeel; al verminderde dit vervoer in absoluten zin zeer sterk (van
74.858.000 ton tot 50.579.000 t ) . Het aandeel van de spoorwegen
verminderde echter van bijna 15% tot bijna 11 %.
B b Vil 1
Spoor- en Tramwegen 25 Maart 1935
De Nederlandsche koopvaardij
Z a a l b e r g , C. J. P. — Het beeld van vracht- en passagiersverkeer is somber. Er is thans minder vracht te vervoeren dan in
1913, doch de wereldtonnage is 33 % grooter; in capaciteit is de
wereldvloot zeker 50 % grooter dan voor den oorlog. In het passagiersverkeer vormt de bouw van nieuwe overtollige oceaanreuzen een
donkere wolk. De netto-inkomsten der Nederlandsche koopvaardij
liepen terug van ƒ 196 millioen tot ƒ 66 millioen, de exploitatiesaldi
der reederijen van ƒ 54,6 tot ƒ 5,7 millioen. Moeilijker dan eenige
andere koopvaardij staat de Nederlandsche in de zware strijd om het
bestaan tengevolge van de val van het Engelsche pond. De regeering
(B.E.N.A.S.) verleende aanvankelijk slechts krediet tegen onderpand,
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later ook gage-kredieten en opligkrediet. Een subsidie-regeling is
toegezegd. Schrijver acht 1935 en 1936 beslissende jaren voor de toe
komstige verhoudingen in de wereldseheepvaart.
B b Vil 4
Finanzwirtschaftliche Uebersicht der statistischen Abtei
lung (der) Amsterdamsche Rank April 1935

X. FINANC1ERINÜSINSTELLINGEN
De rijkspostspaarbank tijdens de crisisjaren
O o m k e n s , Mr. J. — Schr. bespreekt de toeneming van het saldotegoed bij de rijkspostspaarbank, die hij verklaart via de onderschei
ding tusschen spaarzin en spaarvermogen. De vertrouwenscrisis van
1931 had eveneens invloed.
Bb X7
Econ. Statistische Berichten 13 Maart 1935
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