
Winst uit onderneming: De stille maatschap PVP Works Dummie 3 B.V. c.s.

Boekjaar 26-6-2016 tot en met 31-12-2016

Het in 2016 toegerekende resultaat per participatie bedraagt -8.290€                                                                    

Overzicht berekening fiscale winst

Winst uit onderneming -8.290€                                       

MKB Vrijstelling 1.161€                                        

Belastbare winst uit onderneming (=verlies) -7.129€                                       

De winst uit onderneming dient u aan te geven in uw aangifte inkomstenbelasting. U kunt het aangiftescherm activeren door in het onderdeel

inkomsten' het onderdeel 'Persoonlijke gegevens' de vraag 'hebt u van ons bericht gekregen dat u als ondernemer aangifte moet doen voor de

inkomstenbelasting' met 'ja' te beantwoorden. Hebt u deze keuze niet, dan kunt u zich richten tot uw contactpersoon bij PVP Works Dummie 3 B.V.

ALGEMENE OPMERKING: Wanneer u een tabblad opent kan het zijn dat u diverse vragen uit deze invulinstructie nog niet ziet.

Dit klopt, deze vragen worden namelijk pas geopend na beantwoording van de voorgaande vraag.

Aangifte invullen

Tabblad: Ondernemingen

Had u een onderneming? Kies 'ja'
Was u ondernemer voor de inkomstenbelasting? Kies 'ja'

Naam onderneming De stille maatschap PVP Works Dummie 3 B.V. 

c.s.

Is de naam van de onderneming in 2016 gewijzigd? Kies 'nee'

Omschrijving van de activiteiten productie van een speelfilm

Ondernemingsvorm Kies Samenwerkingsverband (VOF. CV, 

maatschap)

RSIN van het samenwerkingsverband 856557778

Wijze van invullen van winst-en-verliesrekening en de balans Persoonlijk niveau

Is (een gedeelte van) de onderneming in het buitenland gevestigd? Kies 'nee'

Heeft de onderneming inkomsten waarop buitenlandse 

bronbelasting is ingehouden, zoals rente, dividend of royalty's?

Kies 'nee'

Wijkt het boekjaar af van het kalenderjaar? Kies 'ja'

Begin- en einddatum boekjaar Vul in: 26-06-2016 t/m 31-12-2016

Is deze onderneming in dit boekjaar gestart? Kies 'ja'

Hebt u de onderneming in dit boekjaar (geheel of gedeeltelijk) gestaakt of doorgeschoven? Kies 'nee'

Had u nog een onderneming

Klik op: akkoord

Tabblad: De stille maatschap PVP Works Dummie 3 B.V. c.s.

Gebruikte u 1 of meer bestelauto's of personenauto's van de onderneming ook privé? Kies 'nee'

Is in deze onderneming willekeurig afgeschreven op bedrijfsmiddelen in Nederland? Kies 'nee'

Zijn in deze onderneming agrarische activiteiten verricht? Kies 'nee'

Is het waarderingsstelsel van activa of passiva gewijzigd? Kies 'nee'

Hebt u winst uit zeescheepvaart die u volgens de tonnageregeling wilt berekenen? Kies 'nee'

Hebt u deze onderneming vanuit een bv geruisloos voortgezet binnen de inkomstenbelasting? Kies 'nee'

Hebt u vrijgestelde winstbestanddelen? Kies 'nee'

Bent u medegerechtigde in deze onderneming? Kies 'nee'
Hebt u winst behaald als geldverstrekker? Kies 'nee'

Bij een partner (anders opent vraag niet): heeft uw partner meegewerkt in deze onderneming? Kies 'nee'

Hebt u onroerende zaken aan de onderneming onttrokken? Kies 'nee'

Hebt u onroerende zaken vanuit het privévermogen ingebracht? Kies 'nee'

Hebt u overige activa vanuit het privévermogen ingebracht of aan de onderneming onttrokken? Kies 'nee'

Is een toegekende of ontvangen schadeloosstelling (geheel of 

gedeeltelijk) buiten de fiscale winst gehouden? 

Kies 'nee'

Hebt u recht op research-en-developmentaftrek (RDA)? Kies 'nee'

Hebt u investeringen gedaan waarvoor recht bestaat op investeringsaftrek? Kies 'nee'

Hebt u recht op doorgeschoven investeringsaftrek uit een voorgaand jaar? Kies 'nee'

Moet u een desinvesteringsbijtelling aangeven? Kies 'nee'

Klik op : akkoord

Algemene gegevens onderneming: RSIN 856557778

kies 'nee' als u naast deze participatie geen andere onderneming/participatie bezit. 

Kies 'ja' als dit wel het geval is. Gebruik voor die andere ondernemingen de 

gegevens die u daarvan ontvangen heeft.
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Tabblad: Winst en verliesrekening

Klik op de tekst 'Opbrengsten'

Afrolscherm opent

Vul in bij 'opbrengsten uit leveringen en diensten' € 0

Klik op de tekst 'Afschrijvingen'

Afrolscherm opent

Vul in bij 'Overige immateriële vaste activa ' € 8.290

Klik op: akkoord (alle overige posten worden buiten beschouwing laten)

Tabblad: Balans activa De stille maatschap PVP Works Dummie 3 B.V. c.s.

Vul niets in op deze pagina en klik op akkoord

Tabblad: Balans passiva De stille maatschap PVP Works Dummie 3 B.V. c.s.

Klik op de tekst 'ondernemingsvermogen'

Afrolscherm opent

Vul in bij 'eigen vermogen' kolom: boekwaarde begin boekjaar € 0

Vul in bij 'eigen vermogen' kolom: boekwaarde einde boekjaar € 0

Klik op : akkoord

Tabblad: Privéonttrekkingen en –stortingen De stille maatschap PVP Works Dummie 3 B.V. c.s.

Klik op de tekst 'overige privéstortingen'

Afrolscherm opent

Vul in bij 'Overige privéstortingen' € 8.290

Klik op : akkoord

Tabblad: Niet- of gedeeltelijk aftrekbare kosten en lasten 

Vul niets in op deze pagina en klik op akkoord

Tabblad: Wijzigingen in toelaatbare reserves

Vul niets in op deze pagina en klik op akkoord

Tabblad: Fiscale winstberekening De stille maatschap PVP Works Dummie 3 B.V. c.s.

Vul niets in op deze pagina en klik op akkoord

Tabblad: Ondernemersaftrek

Werkte u minimaal 1.225 uur in de onderneming? Kies 'nee'

Had u in 2016 recht op een arbeidsongeschiktheidsuitkering? Kies 'nee'

Klik op : akkoord

U kunt de door het aangifteprogramma berekende winst controleren. Klik links op 'Overzicht belasting en premies'.

Klik op uw naam

Klik op 'Box 1: Werk en woning'

De cijfers in de rubriek winst uit onderneming dienen gelijk te zijn aan 

Winst uit onderneming -8.290€                                       

MKB Vrijstelling  14% 1.161€                                        

Belastbare winst uit onderneming (=verlies) -7.129€                                       

Bovenstaande berekening is op basis van 1 participatie van € 5.000. Indien u meerdere participaties bezit dient u alle bedragen

te vermenigvuldigen met het aantal participaties dat u bezit.
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