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 BESPAAR MET DE KMO-PORTEFEUILLE

INTERNATIONALE BTW IN DE PRAKTIJK
GELD BESPAREN EN NAHEFFINGEN VOORKOMEN BIJ INTERNATIONALE HANDEL

I.S.M.

OMSCHRIJVING

Introductie
Kom je in aanraking met intra- en extra-communautaire klanten en leveranciers en je weet niet altijd hoe je de btw correct moet factureren of boeken?
Heb je nood aan een heropfrissing van de internationale btw-regels?

Omschrijving
Tijdens de opleiding 'Internationale btw' raak je vertrouwd met de internationale en intracommunautaire btw-verrichtingen en transacties.
Na deze opleiding weet je in welk land de btw betaald moet worden, in welke gevallen en onder welke condities er een btw-vrijstelling kan toegepast worden en
hoeveel van de zelf betaalde btw kan gerecupereerd worden.

Voor wie is deze opleiding bestemd?
Financieel verantwoordelijken, medewerkers financiële binnendienst en boekhoudkundige medewerkers
Boekhouders, accountants, fiscalisten en belastingconsulenten

Bijkomende info
Het programma komt in aanmerking voor 9 uren permanente vorming bij ITAA.
ATTESTEN
Als erkend vormingsoperator doen wij het nodige zodat de gevolgde uren permanente vorming automatisch in jouw elektronisch jaarverslag terug te vinden zijn.
Gelieve jouw ITAA-lidnummer door te geven bij inschrijving onder het veld opmerkingen.
De aanwezigheden worden ten laatste een maand na het beëindigen van de opleiding doorgegeven.
Livestream
Deze opleiding wordt opgenomen zodat je ze achteraf kunt herbekijken. Gelieve rekening te houden dat bij uitgesteld kijken er geen attest permanente vorming kan
worden uitgereikt aangezien jouw antwoorden op de aanwezigheidsvragen en eindtoets niet meer live worden geregistreerd.

PROGRAMMA
Inleiding btw-principes
Werking van btw
Gerelateerde formele verplichtingen
Internationale handel
Uitvoer van goederen
Invoer van goederen
Intracommunautaire verrichtingen (business to business)
Intracommunautaire levering
Intracommunautaire verwerving
Overbrenging van goederen
Driehoeksverkeer
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Intracommunautaire verrichtingen (business to consumer)
E-commerce
Andere internationale vrijstellingen
Cross-border diensten (business to business)
Cross-border diensten (business to consumer)
Teruggaaf van btw (VAT refund)

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