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 BESPAAR MET DE KMO-PORTEFEUILLE

CORRECT FACTUREREN IN DE BOUW

€ 399,30 incl. BTW

CORRECT OPMAKEN VAN STRATEGISCHE FACTUREN IS GELD VERDIENEN IN PLAATS VAN VERLIEZEN

I.S.M.

OMSCHRIJVING

Wat kent men na het volgen van deze opleiding?
U kunt qua vorm een correcte factuur maken die geen formele betwisting zal opleveren en die zal bijdragen tot een betere cashpositie voor het bedrijf. Facturen zullen
namelijk vlugger betaald worden en de klant zal meer rekening houden met de BTW-termijnen.

Omschrijving
Sedert 2016 zijn de regels inzake facturatie en de opeisbaarheid van btw opnieuw gewijzigd. De wijzigingen zorgen ervoor dat de boekhoudkundige verwerking
eenvoudiger wordt.
Het is echter cruciaal dat u de nieuwe regeling beheerst, zodat u voor een correcte facturatie zorgt op het gepaste tijdstip en met de juiste vermeldingen. Anders
loopt u het risico dat u btw moet voorfinancieren terwijl uw klant nog niet betaald heeft ... nefast voor uw cashpositie!
Een degelijke factuur is de basis voor een snelle betaling: er zijn heel wat verplichte vermeldingen. Ook zijn sluitende verkoopvoorwaarden belangrijk.
Daarnaast zijn er een aantal valkuilen zoals ondermeer: voorschotten die schadevergoedingen worden (wat met de BTW?), aankoop van grondstoﬀen door de klant, de
factuurdatum en de BTW-termijnen, ...
Met strategisch factureren verdient geld en kunt u uw cashpositie behouden.
Het lijkt een open deur intrappen, maar de factuur is uiterst belangrijk. Als binnen elk bedrijf één medewerker leert hoe strategisch facturen op te maken, kan dit heel
wat geld opleveren. Soms hoort u wel in bedrijven: 'Wij hebben geen problemen, het zal bij ons wel in orde zijn.' Een audit bewijst dan soms het tegendeel.
Binnen de bouwbedrijven is de problematiek van facturatie ook gekend, met bovendien heel wat nieuwe regels van toepassing.
Dit seminarie is dan ook specifiek naar deze sector gericht en zal zich toespitsen op de elementen die binnen bouwbedrijven van belang zijn.
Gezien de interactiviteit wordt slechts een beperkt aantal cursisten per sessie toegelaten. Snel inschrijven is dus de boodschap!

Voor wie is deze opleiding bestemd?
Deze opleiding richt zich naar zelfstandigen, meewerkende partners, medewerkers op boekhoudafdelingen van kmo's in de bouwsector.

Voorkennis
U hebt praktische ervaring als zaakvoerder of medewerker in een bouwbedrijf en staat in voor de opmaak van de facturen.

Bijkomende info
Het programma komt in aanmerking voor 9 uren permanente vorming bij ITAA.

PROGRAMMA
Facturatie - praktisch
Opmaak van een factuur
waarvoor moet er een factuur gemaakt worden
opmaak door bedrijven, particulieren, vzw
Wat moet er op een factuur staan?
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gegevens met betrekking tot de factuur, de leverancier, de klant, de goederen
verkoop- en betalingsvoorwaarden
attesten en registratie
Gevolgen van een foutieve factuur
voor de leverancier of dienstverrichter
voor de ontvanger van de factuur
een voorschot wordt een schadevergoeding
Factuur medecontractant
Onderaannemers
Elektronisch factureren
Wanneer factureren?
in functie van cashplanning
eigendomsrecht & betaling
Wanneer moet de klant betalen?
BTW-regels & toepassingen
BTW: Wanneer 6% - 12% - 21%? Grond & BTW
De Nieuwe BTW-regels
Inzake facturatie en opeisbaarheid van de BTW vanaf 2016
Nieuwe regels opeisbaarheid en aftrekregeling van de BTW
Nieuwe vermeldingen op de factuur
Nieuwe uitreikingstermijn van de factuur
Nieuwe wetgeving en de wet Breyne

Dit alles toegespitst op handelingen met verlegging en werken voor particulieren en geïllustreerd met praktijkvoorbeelden.
Electronische facturatie en electronische bewaring vanaf 2016
Rond facturatie bij overheidsopdrachten
Aftrekregels voor aftrek BTW op bedrijfsmiddelen
speciale aandacht voor bedrijfswagens en camionetten
meer aandacht voor de bewijskracht

PRAKTISCH
Deze opleiding wordt georganiseerd door onze partner SBM, cvba Skilliant.
3 sessie(s) vanaf vrijdag 13/11/2020 - Kortrijk

Lesdata voor Kortrijk vanaf vrijdag 13/11/2020

Contact

Datum

Startuur

Einduur

vrijdag 13/11/2020

09:00

12:00

vrijdag 20/11/2020

09:00

12:00

vrijdag 27/11/2020

09:00

12:00

T: 078/353 653
Sofie@syntrawest.be

Data onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.

DOCENT
Eddy Bosmans - Hoofd Boekhouding Durabrik Bouwbedrijven NV
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