#110316

#TOERISME

FISCALITEIT EN BTW VOOR KLEINSCHALIGE LOGIESUITBATERS

 BESPAAR MET DE KMO-PORTEFEUILLE

€ 54,45 incl. BTW

OMSCHRIJVING

Introductie
Het is voor de kleine logiesuitbaters van levensbelang om een rendabele uitbating te hebben. Daarnaast heb je beslist nog heel wat vragen over fiscaliteit en BTW. Je
bent zeker niet de enige logiesuitbater die met deze vragen zit. Om hier een antwoord op te bieden nodigen wij je uit op een opleiding ' Fiscaliteit en BTW voor
kleinschalige logiesuitbaters'.
Deze opleiding zal een concreet en gepersonaliseerd antwoord bieden op je vragen. Wij hopen je zo tegemoet te komen aan de vele vragen die omtrent deze materie
leven in de sector van de kleinschalige logies.
Zit je met specifieke vragen, breng die gerust mee of geef die al vooraf door.

Omschrijving
De cursus heeft tot doel je de oplossingen te bieden voor jouw persoonlijke vragen en die van jouw sectorcollega's.

Voor wie is deze opleiding bestemd?
Uitbaters van kleine logies (bed & breakfast, vakantiewoningen, hoevetoerisme, kleinschalige of familiale hotels en pensions).

Voorkennis
Er is geen voorkennis vereist.

Bijkomende info
De koffiepauze is inbegrepen in de deelnameprijs.

Methodologie
Vraag en antwoord.

Wat kent u na het volgen van deze opleiding?
Je krijgt meer inzicht in de fiscaliteit en BTW-aspecten voor activiteiten in de kleine logiessector.

PROGRAMMA
Welk correct BTW-percentage moet ik hanteren als uitbater van een kamer met ontbijt? Welk percentage moet ik hanteren als ik half pension aanbied?
Ben ik BTW-plichtig als uitbater van een vakantiewoning?
Moet ik een BTW-bonnetje uitreiken aan mijn gasten?
Hoe moet ik mijn inkomsten aangeven aan de belastingen?
Mag ik als gepensioneerde nog een B&B uitbaten in bijberoep? Verlies ik dan geen uitkeringen?
Als ik een vakantiewoning verhuur, gaat mijn kadastraal inkomen dan omhoog?
...
De opleiding bevat één sessie met start om 13u30 en einde om 16u30.
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Lesdata
Datum
dinsdag 01/10/2019

Startuur
13:30

Locatie

Contact

Einduur

Syntra West Brugge

T: 078/353 653

Spoorwegstraat 14

F: 050/403061

16:30

8200 Brugge

info@syntrawest.be

Data onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.

DOCENT
Koen Vandevyvere,
zelfstandig boekhouder-fiscalist CBB / UNIZO
begeleider van uitbaters kleinschalige logies
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