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GRONDIGE SNELCURSUS BTW

 BESPAAR MET DE KMO-PORTEFEUILLE

€ 937,75 incl. BTW

IN DEZE OPLEIDINGEN VERDUIDELIJKEN VOORBEELDEN EN PRAKTIJKOEFENINGEN DE THEORIE

I.S.M.

OMSCHRIJVING

Introductie
Deze snelcursus begint van nul en geeft je een grondig, systematisch en praktijkgericht overzicht van de btw-materie.

Omschrijving
De juiste toepassing van de btw-regels blij een ingewikkelde en vaak moeilijke opgave. Zowel de regelgeving inzake de intracommunautaire handelingen, als de
verwerking van Belgische handelingen (bv. onttrekkingen, herzieningen, ...) zorgen vaak voor moeilijkheden.
Bovendien komen er, zowel op Europees als op federaal vlak, regelmatig nieuwe administratieve circulaires, is er de evoluerende rechtspraak en worden er
regelmatig grondige wijzigingen en aanpassingen doorgevoerd. Uiteraard kan het Brexit verhaal hier niet ontbreken. we bekijken hier de gevolgen van de Brexit op
uw btw-aangifte.

Voor wie is deze opleiding bestemd?
boekhouders
accountants
revisoren
belastingconsulenten
fiscale raadgevers
administratief-boekhoudkundig verantwoordelijken en hun medewerkers

Voorkennis
Je hebt praktijkkennis van de belangrijkste handelsdocumenten.

Bijkomende info
Het programma komt in aanmerking voor 30 uren permanente vorming bij ITAA.

PROGRAMMA
soorten belastingsplichten
leveringen van goederen en diensten
plaats van levering en de dienst
in- en uitvoer
maatstaf van heffing en vrijstellingen van art. 44 W.btw
btw-tarieven regeling 'medecontractant' en btw-verplichtingen
intracommunautaire leveringen en verwervingen
recht op aftrek, herzieningen en onttrekkingen
overbrenging vs niet-overbrenging
maakloonwerk en verkopen op afstand
regeling voertuigen en accijnsproducten
rapporteringsverplichtingen en actualia
met diensten gelijkgestelde handelingen (art. 19)
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forfaitaire-, landbouw- en vrijstellingsregelingen
Brexit en de gevolgen binnen de btw-wetgeving

PRAKTISCH
Deze opleiding wordt georganiseerd door onze partner SBM, cvba Skilliant.
10 sessie(s) vanaf dinsdag 08/02/2022 - Gent

Lesdata voor Gent vanaf dinsdag 08/02/2022
Datum

Startuur

Einduur

dinsdag 08/02/2022

18:30

21:30

dinsdag 15/02/2022

18:30

21:30

dinsdag 22/02/2022

18:30

21:30

dinsdag 08/03/2022

18:30

21:30

dinsdag 15/03/2022

18:30

21:30

dinsdag 22/03/2022

18:30

21:30

dinsdag 29/03/2022

18:30

21:30

dinsdag 19/04/2022

18:30

21:30

dinsdag 26/04/2022

18:30

21:30

dinsdag 03/05/2022

18:30

21:30

Locatie

Contact

Campus Gent NETWORKS TWO

T: 078/353 653

Raymonde de Larochelaan 13

Sofie@syntrawest.be

9051 Gent

Data onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.

Prijsinfo
Volg je meerdere grondige snelcursussen (BTW, PB, VenB)? Dan kun je een voordeeltarief bekomen!
vanaf 2 grondige snelcursussen: 10% korting (op de 2e opleiding)
vanaf 3 grondige snelcursussen: 15% korting (op de 3e opleiding)
Info over de grondige snelcursus PB vind je hier
Info over de grondige snelcursus Vennootschapsbelasting vind je hier

ANDERE MOGELIJKE LOCATIES:

DOCENT
Peter Van den Heuvel, eigenaar AZ Projects-Consulting. Hij heeft een jarenlange ervaring als btw-manager bij verschillende Europese ondernemingen.
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