 


Organisatie

Datum en locatie

JH Education
Doen Beijenszlaan 62, 3176 XA Poortugaal

Donderdag 15 september 2022 te Rotterdam
Locatie: volgt nog

Aanmelding

Annulering

U kunt zich aanmelden via:

Tot twee weken voor aanvangsdatum kunt u
schriftelijk annuleren. Wij brengen u daarvoor €
75,- excl. btw administratiekosten in rekening. Bij
annulering binnen twee weken brengen wij u het
volledige tarief in rekening, ook wanneer de
aanmelding binnen deze periode heeft
plaatsgevonden. Natuurlijk is het altijd mogelijk
een plaatsvervang(st)er ,in het bezit van uw
deelnemerskaart, te laten deelnemen.

•
•

www.jheducation.nl
Email:
jheducation.opleidingen@gmail.com

•

Telefoon (010 5017014)

Direct na de aanmelding ontvangt u van ons een
bevestiging van de inschrijving en een factuur.

Dinsdag
21 en 28 juni 2022
Rotterdam

Wijzigingen voorbehouden

Circa 10 dagen voor aanvang ontvangt u een
deelnemerskaart en een routebeschrijving.
Alle prijzen zijn exclusief btw en verzendkosten.
10% collegakorting bij gelijktijdige inschrijving
van 2 of meer deelnemers

De organisatie behoudt zich het recht voor
programma- of locatiewijzigingen aan te brengen.
Deelnemers worden voorafgaand aan het seminar
over eventuele wijzigingen geïnformeerd, voor
zover deze tijdig bekend zijn bij de organisatie.

Aanmeldingskaart

Cursus

Ik neem deel aan de cursus:
Douane en btw op dinsdag 21 en 28 juni 2022
Fiscaal vertegenwoordiger BTW en het BTW-entrepot op donderdag 15
september 2022
Het BTW-nultarief in het internationale handelsverkeer op donderdag 27
oktober verwacht
0% VAT in international trade on Thursday November 17th 2022
Naam organisatie
Naam
Functie
Postbus/straat
Postcode en plaats
Telefoon
E-mail
Datum
PE_punten voor: RB:

Douane en BTW
10 % collegakorting bij
gelijktijdige aanmelding

m/v

Handtekening

10 PE

Let op: Betreft een fysieke
cursus. Indien het door de
coronamaatregelen niet
fysiek door kan gaan dan
wordt de datum aangepast

Verdiepingscursus Internationale handel, douane en bt
Btw en douanevraagstukken bij in- en uitvoer van goederen
De vakgebieden douane en btw zijn sterk met elkaar verweven. Veel ondernemingen
worden geconfronteerd met complexe douane- en btw verplichtingen bij in- en uitvoer
van goederen buiten de Europese Unie. De wetgeving wijzigt voortdurend en dit
maakt de complexiteit alleen maar groter.
Door de vele regels en interpretaties is het lastig om altijd van alle fiscale
consequenties op de hoogte te zijn. Ziet u door de bomen het bos nog?

Programma 13.30—20.45 (inclusief diner)
Docenten. Dhr. mr. R.L. Feen en dhr. L. De Jong
Dag 1
Invoer van goederen uit niet EU lidstaten: douane
• Algemene introductie douanedienst en wetgeving, INCOterms®2010.
Douaneprocedures en douaneaangiften. Economische douaneregelingen.
Vereenvoudiging aangifte procedures. Bepalen douanewaarde als grondslag voor de
berekening van invoerrechten
BTW inleiding

In 2 dagen krijgt u van onze topdocenten met jarenlange ervaring
• een overzicht van de relevante btw- en douanevraagstukken
• een samenvatting van de theorie aan de hand van praktijkcasussen
• tips voor een scale optimalisatie van de douane- en BTW materie in een
onderneming

• Algemeen. Leveringen en diensten

De cursus wordt onderverdeeld in drie delen waarbij per blok douane en BTW worden
besproken. De drie blokken zijn
• Invoer van goederen uit niet EU lidstaten
• Uitvoer van goederen buiten de EU
• Handel binnen de E

Uitvoer van goederen buiten de EU: douane

Invoer van goederen uit niet-EU-lidstaten: BTW
• Douanewaarde voor de BTW. Diverse vrijstellingen. Procedure bij invoer en
verleggingsregelingen. BTW-entrepots. Heffing ten aanzien van dienstverlening bij
uitvoer. Fiscale vertegenwoordiging. BTW-aangifte

• Douane procedures bij uitvoer en douaneaangiften. Bewijsvoering inzake uitvoer van
goederen op het gebied van douane. Handelspolitieke maatregelen en export controle.
Toekomstige ontwikkelingen
Dag 2

Doelgroep:

Uitvoer van goederen buiten de EU: BTW

Deze cursus richt zich voornamelijk op professionals die, in het kader van de in - en
uitvoer van goederen, regelmatig geconfronteerd worden met btw- en
douanevraagstukken, zoals:
financieel medewerkers en directeuren
boekhouders
belastingconsulenten
(bedrijfs)fiscalisten
accountants
belastingadviseurs
medewerkers import en export
bedrijfsrevisoren
medewerkers douaneafhandeling
medewerkers logistiek
hoofddeclaranten van expeditiebedrijven

• Toepassing BTW-nultarief bij uitvoer. Bewijsvoering inzake uitvoer van goederen op het
gebied van BTW. Driepartijencontracten. Heffing ten aanzien van dienstverlening bij
invoer. BTW-aangifte.
Invoer en uitvoer van goederen en handel binnen de EU: douane
• Het douanetarief en vrijstellingen inzake invoerrechten. Classificatie (tariefindeling) van
goederen. Overeenkomsten inzake preferentiële oorsprong (verminderde invoerrechten
bij invoer).
Handel binnen de EU: BTW

Kosten
Het inschrijfgeld bedraagt € 945,- per persoon (excl. btw). Hierbij zijn inbegrepen de
kosten van documentatiemateriaal, koffie en thee. Het documentatiemateriaal ontvangt
u tijdens de cursus.
Datum: Dinsdag 21 en 28 juni 2022 te Rotterdam, locatie: nader te bepalen.

Dienstverlening binnen de EU
• Algemeen. Uitzonderingen. BTW-aangifte, ICP
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Er bestaat een mogelijkheid om vragen vooraf in te dienen per e-mail:
jheducation.opleidingen@gmail.com
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PE-punten : RB 10 scale punten (in aanvraag)

• Handel binnen de EU. Overbrengen van eigen goederen. Bewijsvoering inzake transport
van goederen binnen de EU. Afhaaltransacties .Afstandverkopen. BTW-aangifte, ICP en
Intrastat.

