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 BESPAAR MET DE KMO-PORTEFEUILLE

BTW VOOR DE REISSECTOR

€ 308,55 incl. BTW

I.S.M.

OMSCHRIJVING

Introductie
De zesde BTW-richtlijn van 17 mei 1977 omvat ook een bepaling voor reisbureaus en touroperators. Artikel 26 stelt hierin een bijzondere regeling van
belastingheﬀing van de BTW over de winstmarge van de reisbureaus . België hee deze richtlijn omgezet in nationale wetgeving die van kracht gegaan is op 1
december 1977.
Sinds 1/1/2010 is er ook 'het BTW-pakket' dat de plaats van de dienst vastlegt en naast vereenvoudigingen ook nieuwe problemen meebrengt.

Omschrijving
Dit seminarie behandelt alle knelpunten op BTW-vlak:
plaats van de dienst zowel B2B als B2C (en het onderscheid)
waarborg-voorschot; onderaanneming
BTW op winst

Voor wie is deze opleiding bestemd?
Deze opleiding is gericht naar boekhouders en accountants die reisbureaus en touropeators als cliënt hebben. Boekhouders en hun medewerkers van grotere
reisburaus en touroperators.

Voorkennis
Voor deze opleiding is een basiskennis BTW vereist.

Bijkomende info
Het programma komt in aanmerking voor 3 uren permanente vorming bij IAB, BIBF of IBR.

Wat kent u na het volgen van deze opleiding?
Na deze opleiding kan u de BTW-regels die betrekking hebben op de reissector correct toepassen.

PROGRAMMA
Ontstaan BTW
Het specifiek karakter van de reissector
De doelstellingen van de bijzondere regeling
BTW-Wetgeving en -reglementering in verband met reisbureaus
Reisbureaus
Maatstaf van Heffing
De forfaitaire marges
De aftrekbaarheid van de BTW in hoofde van een reisbureau
De aftrekbaarheid van de BTW in hoofde van een klant
De plaats van belastingheffing
De bijzondere regeling: de praktijk
Aftrekbaarheid van de BTW inzake reizen
Algemeen principe en aftrekbeperkingen
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Een belastingplichtige ontvangt een factuur van het reisbureau met winstmargeregeling
Aanrekening van aparte diensten
Commissies reisbureaus

PRAKTISCH
Deze opleiding wordt georganiseerd door onze partner SBM, cvba Skilliant.

Lesdata
Datum
donderdag 14/11/2019

Startuur
18:30

Locatie

Contact

Einduur

SBM Gent

T: 078/353 653

Tramstraat 63

F: 050/403061

21:30

9052 Zwijnaarde

info@syntrawest.be

Data onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.

DOCENT
Peter Van den Heuvel, eigenaar VDH Consult. Hij heeft een jarenlange ervaring als BTW-manager bij verschillende Europese ondernemingen.
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