#120681

#FISCALITEIT

 BESPAAR MET DE KMO-PORTEFEUILLE

HOE VULT U EEN BTW-AANGIFTE IN?

€ 192,39 incl. BTW

I.S.M.

OMSCHRIJVING

Omschrijving
BTW-plichtigen die recht op aftrek hebben, moeten een periodieke BTW-aangifte indienen.
Met de periodieke BTW-aangifte informeert de belastingplichtige de administratie over:
het bedrag van de bij klanten uitgevoerde handelingen (uitgaande handelingen) en de BTW die op deze handelingen verschuldigd is.
het bedrag van de handelingen met leveranciers (binnenkomende handelingen) en hoeveel de verschuldigde en aftrekbare BTW hierop bedraagt.
Met deze aangifte wordt het verschil tussen de verschuldigde en aftrekbare belasting duidelijk.
De belastingplichtige mag, behalve als leverancier van minerale oliën, enkel een kwartaalaangifte indienen wanneer:
zijn jaarlijkse omzet niet meer bedraagt dan 1 000 000 euro (exclusief BTW).
hij een voorschot betaalt dat overeenkomt met een derde van de belasting die verschuldigd was in het voorgaande kalenderkwartaal
In alle andere gevallen dient de BTW-plichtige een maandelijkse aangifte te doen.
De aangi e moet verplicht via de Intervat-toepassing ingediend worden. De identificatie gebeurt met de elektronische identiteitskaart, of met een digitaal certificaal
(Global Sign, Isabel of Certipost).
Tijdens deze opleiding leert u hoe u zelf uw BTW-aangifte invult en hoe u die efficiënt kunt controleren.

Voor wie is deze opleiding bestemd?
Zelfstandigen, meewerkende echtgenoten

Voorkennis
Voorkennis inzake het inboeken van facturen is sterk aangewezen.

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

PROGRAMMA
Wat is een BTW-aangifte
Wie dient een BTW-aangifte in
Verplichtingen BTW-plichtige
Periodiciteit
Wijze van indiening
Bespreking BTW-aangifteformulier
Eindafrekening

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

WWW.SYNTRAWEST.BE

PAGINA 1 VAN 2

#120681

Lesdata
Datum
woensdag 11/03/2020

Startuur
18:30

Locatie

Contact

Einduur

Syntra West Brugge

T: 078/353 653

Spoorwegstraat 14

F: 050/403061

22:00

8200 Brugge

info@syntrawest.be

Data onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.

DOCENT
Bart Vande Ginste
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