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#FISCALITEIT

 BESPAAR MET DE KMO-PORTEFEUILLE

UPDATE BTW EN AUTO’S

€ 133,10 incl. BTW

EEN OVERZICHT VAN DE TOEPASSELIJKE BTW-REGELGEVING OP AUTO’S AAN DE HAND VAN PRAKTIJKVOORBEELDEN

I.S.M.

OMSCHRIJVING

Wat kent men na het volgen van deze opleiding?
Na dit webinar ben je in staat om de regels correct toe te passen.

Introductie
De autofiscaliteit wijzigt voortdurend. Elke onderneming met een wagenpark zal de nieuwe fiscale regels een impact hebben.
Hoe wordt de aftrekbaarheid van de autokosten berekend? Wat betekent dit voor het voordeel alle aard in hoofde van de genieter?
Er zijn veel fiscale regels die van toepassing zijn op auto’s: van btw, vennootschapsbelasting, personenbelasting tot regionale belastingen.
Met dit seminarie krijg je een praktisch overzicht van de toepasselijke btw-regels op auto’s voor belastingplichtigen niet actief in de autosector; gaande van een
opfrissing van de aftrekregels tot de correcte regelgeving bij intracommunautaire diensten en doorrekening van autokosten.
Aan de hand van verschillende voorbeelden en casussen, onderbouwd met de theorie, krijg je een duidelijk en bruikbaar overzicht dat je in de praktijk kunt toepassen.
Een juiste toepassing van de btw op autokosten kan je immers geld en kopzorgen besparen tijdens een btw-controle.

Omschrijving
In dit kort webinar van anderhalf uur worden aan de hand van verschillende topics, de toepasselijke BTW-regels inzake je wagenpark opgefrist.

Voor wie is deze opleiding bestemd?
Accountants, belastingconsulenten, starters, bedrijfsleiders en financiële profielen zoals interne boekhouders, controllers, …

Bijkomende info
Dit programma komt in aanmerking voor 1.5 uur permanente vorming 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
Auto en btw-aftrek
btw en voordeel alle aard bedrijfswagen
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btw bij verkoop van wagens
Nationaal
Intracommunautair
Auto’s en intracommunautaire handel
Doorrekening van autokosten

PRAKTISCH
Deze opleiding wordt georganiseerd door onze partner SBM, cvba Skilliant.
1 sessie op 10/03/2022

Lesdata voor Webinar vanaf donderdag 10/03/2022

Contact

Datum

Startuur

Einduur

donderdag 10/03/2022

11:30

13:00

T: 078/353 653
Sofie@syntrawest.be

Data onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.

ANDERE MOGELIJKE LOCATIES:

DOCENT

Gilles Tack, btw consulent en zaakvoerder van Tacks Consult
Gilles is BTW-specialist met meer dan 10 jaar relevante ervaring binnen zowel de binnenlandse als buitenlandse BTW. Hij is dé aangewezen persoon om je op een
dynamische en vlotte manier te informeren en terug volledig up-to-date te brengen.
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