Basispakket BTW 2019
29 januari
12 en 26 februari
12 maart
Bart Buelens
heeft meer dan 17 jaar ervaring in de btw. Hij is sinds kort zelfstandig adviseur binnen het kantoor Bloom Law.
Hij adviseert boekhouders, accountants en bedrijven over de meest diverse btw-problematieken.

_________________________________________________
Tijdens de eerste avond staan we stil bij het functioneren van btw en leren we een aantal denkpatronen aan. We
staan stil bij notie "belastingplichtige" en "levering van goederen". We bekijken de internationale handel en het
functioneren van btw bij grensoverschrijdende verkopen. Telkens vanuit een praktische invalshoek: hoe
functioneert het en waarom moet u het weten ? Na deze les weet u hoe intracommunautair driehoeksverkeer
werkt en waarom dergelijke regels worden toegepast.
We besteden een volledige les aan de btw-behandeling van diensten: hoe factureren we diensten op een correcte
manier ? Met of zonder btw ? Belgische of buitenlandse ? Met overzichtelijke schema’s en de wettekst in de hand
pakken we elke vorm van diensten aan en gaan we na welke btw-behandeling ze dienen te krijgen.
Het kroonstuk van de btw is zonder twijfel het recht op aftrek. Tijdens de derde les gaan we na wanneer btw al dan
niet aftrekbaar is en welke formaliteiten u moet vervullen om een recht op aftrek te genieten.
Tijdens de laatste les bekijken we de basisformaliteiten inzake btw (facturatie en rapportering). Tijdens deze les
overlopen we de btw-aangifte (met schema’s zodat u weet welke roosters te gebruiken) en maken we oefeningen
om de stof van de afgelopen 3 sessies in te studeren en te kijken hoe de rapportering van de verschillende
handelingen verloopt.
Plaats
Vergadercentrum De Stroming, Nationalestraat 111, 2000 Antwerpen
Prijs
Deelname bedraagt 400,00€ excl. btw, per bijkomende deelnemer zelfde kantoor 350,00€ excl. btw
Betaling via de KMO portefeuille of subsidie via Liberform.
Meer info hierover en hoe aan te vragen kan u terugvinden op de website van de KMO portefeuille en Liberform.
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Aanvang

18u00 tot 22u00 (pauze 30 minuten met koffie en broodjes)
_______________________________________________________________________________________________
Deze opleiding komt in aanmerking voor de verplichte permanente vorming van de verschillende instituten.
(16 uur erkende opleiding)
Erkenningnummer: IAB B0544/2017-09 – BIBF ( in aanvraag )
_______________________________________________________________________________________________
BKR KENNISMANAGEMENT cvba is erkend als opleidingsverstrekker door de Vlaamse overheid
in het kader van de KMO-PORTEFEUILLE, erkenningsnummer: DV.0214925
(alle info op www.kmo-portefeuille.be)
______________________________________________________________________________________________

Inschrijving voor 15 januari 2019
NAAM: …………………………………………………………………………….. VOORNAAM: ……………………………………………………………..

ADRES: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
E-MAIL: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

WERKZAAM BIJ: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

FACTURATIEGEGEVENS:
FIRMA....................................…………………………………………………………………………………………………………………………….
ADRES:……………………………………………………………………………………………………………......................................................
BTW: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Datum:………………………………………

Handtekening:……………………………………………

Enkel schriftelijke annulatie wordt aanvaard (per brief, fax of e-mail) tot 5 dagen voor de start van het programma. Nadien blijft het volledige
inschrijvingsgeld verschuldigd. Het is toegelaten een ingeschreven deelnemer door een andere persoon te vervangen. Bij inschrijving wordt u
opgenomen in ons bestand om u regelmatig te informeren. De Wet van 8 december 1992 in verband met de bescherming van de persoonlijke
levenssfeer ten opzichte van gegevensverwerking voorziet het toegangsrecht tot de gegevens en het verbeteren ervan.
BKR Kennismanagement cvba behoudt zich het recht voor om deze opleiding te annuleren bij onvoldoende inschrijvingen.
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