#080282

OPLEIDING

#FISCALITEIT

updatecursus btw voor openbare besturen

€ 90,00 excl. BTW

de btw-wetgeving, specifiek voor openbare besturen op locatie (standaard) of via interactieve webinar (corona-modus)

omschrijving

INTRODUCTIE

U maakt kennis met beslissingen, arresten en rechtspraak met betrekking tot de btw-wetgeving.
Hier worden speciﬁeke vragen behandeld die worden ingediend door de deelnemers. U kunt uw concrete vragen op voorhand doormailen naar
greet.polfliet@escala.be.

OMSCHRIJVING

Verdere uitdieping van de hoofdstukken belastingplichtige, de belastbare handeling, de plaatsbepaling inzake leveringen en diensten met
bijzondere aandacht voor de bende van 4, de vat package 2010 (uitgebreid), de maatstaf van hefﬁng, de voldoening van de btw en het recht op
vrijstelling en actuele wijzigingen. Steeds getoetst aan de doelgroep waaraan les wordt gegeven.
Wanneer u de btw-basistechnieken en update goed onder de knie hebt, bespaart u heel wat tijd en geld. Met voldoende kennis in huis kunt u
uw boekhouding en uw btw-aangifte perfect op elkaar afstemmen en kan u de eerste confrontatie met de ﬁscus met een gerust gemoed
tegemoetzien.

VOOR WIE IS DEZE OPLEIDING BESTEMD?

Deze opleiding is een must voor medewerkers of ambtenaren die reeds een basiskennis hebben van btw. Speciﬁek richt deze opleiding zich tot
medewerkers uit openbare besturen (Steden, Gemeenten, Provincies, Gemeenschappen, Gewesten, Federale Overheidsdiensten,
Verzelfstandigde Agentschappen).
Deze opleiding is ook geschikt voor personen die de opleiding "Basiskennis btw voor openbare besturen" volgden.

BIJKOMENDE INFO

Corona?! Die bederft bij SBM uw leerhonger nooit
Deze opleiding vindt op een fysieke locatie plaats.
“Jaja, maar wat als het coronavirus opnieuw roet in het eten strooit?”
Eenvoudig: daarop zijn wij voorbereid – en u dus ook. De opleiding gaat namelijk door als interactieve webinar!
In plaats van in het lokaal binnen te stappen, wandelt u er online binnen. Alleen delen we de opleiding op in meerdere kortere sessies. Toch
als die uw comfort verbeteren en de leerimpact vergroten.
Webinars zijn het neusje van de trainingzalm. Het is alsof u fysiek in de zaal aanwezig bent. U interageert met uw trainer en met uw
medetrainees. En u krijgt meteen antwoord op uw vragen.
Onwennig met technologie?
Hoeft niet: de software die u van ons krijgt, is bijzonder gebruikersvriendelijk. En komt met de begeleiding en ondersteuning waar u om vraagt.
Wees Corona te slim af. Boek nu bij SBM, waar het virus geen spelbreker meer is.
Vragen? Collega Kevin zorgt voor antwoorden (mail kevin@sbm.be of bel 078 35 36 38).
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METHODOLOGIE

Op locatie (standaard) of via interactieve webinar (corona-modus)

programma
Tijdens deze sessie krijgt u een overzicht van alle actualiteit inzake btw.
Er is ruimte om vragen te stellen. Specifieke vragen kunnen vooraf ingediend worden bij greet.polfliet@escala.be.
Op locatie (standaard) of via interactieve webinar (corona-modus)

praktisch
1 sessie(s) vanaf maandag 26/10/2020 - Hasselt
1 sessie(s) vanaf woensdag 28/10/2020 - Brussel
LESDATA VOOR HASSELT VANAF MAANDAG 26/10/2020
DATUM

STARTUUR

EINDUUR

maandag 26/10/2020

13:30

16:30

LOCATIE

CONTACT

Cultureel Centrum Hasselt
Kunstlaan 5
3500 Hasselt

T: 078 35 39 30
F: 051/268754
Tine@escala.be

Data onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.

docent
Davy Van Hoorick
Indirect Tax manager Deloitte
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