#130750

#FISCALITEIT

 BESPAAR MET DE KMO-PORTEFEUILLE

FOUTEN & CONTROLES VERMIJDEN: ANALYSE VAN DE BTW-AANGIFTE

€ 133,10 incl. BTW

ALLE VERPLICHTINGEN EN KNIPPERLICHTEN OP EEN RIJ!

OMSCHRIJVING

Omschrijving
Op periodieke basis, maandelijks of per kwartaal, dient u als btw-plichtige een correcte btw-aangi e in te dienen. Dit vergt van uzelf of uw medewerkers niet alleen
telkens de nodige concentratie maar ook voldoende btw-kennis.
Het maken van fouten kan aanleiding geven tot een vraag naar inlichtingen of zelfs een btw-controle. Echter, alvorens u deze aangi e indient kan u zelf een aantal
controles uitvoeren teneinde de kans hierop te verminderen.

Voor wie is deze opleiding bestemd?
Medewerkers uit de non- en social profit die in aanraking komen met BTW.

PROGRAMMA
Tijdens deze gaan we dieper in op de volgende aspecten, zowel vanuit theoretisch als praktisch oogpunt:
Wat is het doel van een btw-aangifte?
Wie dient een btw-aangifte in te dienen?
Soorten btw-aangiftes
Wanneer moet u maandelijks een btw-aangifte in te dienen?
Hoe dien ik de btw-aangifte in?
Overlopen van alle roosters van de btw-aangifte waarbij een toelichting wordt gegeven van de meest voorkomende uitgaande en inkomende handelingen
Wat zijn de aftrekmogelijkheden inzake btw?
Hoe wordt de btw in de btw-aangifte verwerkt?
Validatieregels
Zijn er andere formaliteiten/verplichtingen gelinkt aan de btw-aangifte?
Wat zijn de boetes bij het niet indienen van de btw-aangifte of het indienen van een foute btw-aangifte?

PRAKTISCH
1 sessie op 07/12/2021 - Westerlo

Lesdata voor Westerlo vanaf dinsdag 07/12/2021
Datum
dinsdag 07/12/2021

Startuur
13:30

Einduur
16:30

Locatie

Contact

Provincie Antwerpen - Kamp C

T: 078/353 653

Britselaan 20

F: 050/403061

2260 Westerlo

Sofie@syntrawest.be

Data onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.
Deze opleiding wordt aangeboden als mixed klassikaal. Dit betekent dat de
klassikale les gestreamd wordt voor cursisten die van thuis volgen. De klasgroep
bestaat dus zowel uit cursisten die de les ter plaatse volgen als cursisten die van
thuis uit volgen. Maak uw keuze via locatie/tijdstip onder de prijs.
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ANDERE MOGELIJKE LOCATIES:

Lesdata voor Webinar vanaf dinsdag 07/12/2021

Contact

Datum

Startuur

Einduur

dinsdag 07/12/2021

13:30

16:30

T: 078/353 653
F: 050/403061
Sofie@syntrawest.be

Data onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.
Deze opleiding wordt aangeboden als mixed via web. Dit betekent dat de
klassikale les gestreamd wordt voor cursisten die van thuis volgen. De klasgroep
bestaat dus zowel uit cursisten die de les ter plaatse volgen als cursisten die van
thuis uit volgen. Maak uw keuze via locatie/tijdstip onder de prijs.

DOCENT
Davy Van Hoorick
Indirect Tax manager Deloitte
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