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2-daagse  

BASISCURSUS BTW
Tijdens deze tweedaagse sessie wordt een praktische manier een algemeen overzicht gegeven 
van de btw-wetgeving.  Hierbij wordt stilgestaan bij de algemene btw-verplichtingen,
correcte facturatie van aan- en verkopen, onder welke voorwaarden is er een vrijstelling?   
Wat zijn de geldende regels inzake recht op aftrek? 

Kortom, ideaal voor iedereen die zelf geregeld met btw geconfronteerd wordt en een volledige 
heropfrissing wenst van de grondbeginselen van btw.

We gaan ook graag in op actuele topics die we per onderwerp verder toelichten en we voorzien 
voldoende ruimte voor het behandelen van jullie vragen.

Met aanwezigheidsattest in het kader van de permanente vorming voor 12u  

7 en 14 mei 2020
Van Der Valk hotel Antwerpen



PROGRAMMA (Aanvang 9u / Lunch 12u30-13u30 / Einde 17u

DAG 1

- Werking van het btw-systeem 

• Wie is een belastingplichtige – soorten belastingplichtigen 

• Formele verplichtingen van een belastingplichtige

◊ De btw-aangifte: soorten aangiften – welke transacties moeten in welke rooster 

van de aangifte?

◊ De intracommunautaire opgave

◊ De jaarlijkse klantenlisting

◊ Intrastat

• Belastbare handelingen + waar vinden deze handelingen plaats:

◊ Leveringen van goederen (lokaal – intracommunautair – uitvoer)

◊ Diensten 

◊ Intracommunautaire verwervingen 

◊ Invoer

• Vrijstellingen 

• Schuldenaar van de btw (wanneer is de btw verschuldigd door de medecontractant)

• Maatstaf van heffing: wat met kortingen, verpakkingskosten, prijsvermindering,… 

• Concrete cases van transacties binnen de EU en in-en uitvoer van goederen

- Quick fixes: toelichting bij de vereenvoudigingsmaatregelen



PROGRAMMA 

DAG 2

- De factuur  

• Verplichte factuurvermeldingen 

• Self-billing

• Bewaring van documenten: hoe lang – op welke manier -…

• Belang van het bedrijfsproces

• Mogelijke vrijstellingen en hun voorwaarden

- Praktische topics

• Doorrekening van kosten 

• De btw-aftrekregels

◊ Algemene regels

◊ Beperkingen (autokosten/ hotel-en restaurantkosten/ kosten van onthaal/…) 

◊ Praktijkgevallen (handelsgeschenken, geschenken aan personeel, 

sponsoring…)

• Dubieuze debiteuren: hoe vorderen we het btw-bedrag terug?

• Btw en onroerend goed: huidige regels inzake de verhuur van onroerende goed, 

werken in onroerende staat,

- Handelingen in het buitenland

• Registratie voor btw in andere lidstaten 

• Teruggaaf buitenlandse btw 
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Het inschrijvingsbedrag omvat de cursus, de lunch, de koffiepauzes, gratis parking en de volledige 
documentatie. Het inschrijvingsbedrag per persoon bedraagt 1.203,95 euro (995 euro + 21% BTW) 
en kan u vooraf storten op rekeningnummer 220-0929472-54.

U kan ook betalen via de kmo-portefeuille (registratienummer KMO-portefeuille DV.O105311) met 
als max. subsidie 20% tot 30% van het totale inschrijvingsbedrag. Het maximum projectbedrag 
bedraagt 955 euro.

Meer info op de website www.kmo-portefeuille.be

Annulaties zijn mogelijk tot 2 weken voor datum. Nadien is het volledige inschrijvingsbedrag verschuldigd.  
U kan u ook altijd laten vervangen door een collega.
Uw adresgegevens worden, behoudens bezwaar van uw kant, in ons bestand opgenomen zodat wij u op de hoogte kunnen houden van onze 
toekomstige opleidingen. De Algemene Verordening Gegevensbescherming voorziet het recht van toegang, verbetering en verwijdering. Details van hoe 
wij omgaan met uw gegevens vindt u in onze privacy policy, beschikbaar op onze website https://www.infotopics.be/privacy-policy/
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