Organisatie
JH Education in samenwerking met Sdu Uitgevers

Aanmelding
U kunt zich aanmelden via:
• www.jheducation.nl

•
•

email jheducation.heezen@gmail.com
telefoon (010 5017014)

Direct na de aanmelding ontvangt u een bevestiging van de inschrijving en een factuur.
Circa 10 dagen voor het seminar ontvangt u een
deelnemerskaart en een routebeschrijving.
Alle prijzen zijn exclusief btw en verzendkosten.
Een abonnement bij de SDU op het Handboek
Europese BTW geldt voor minimaal 1 jaar en
heeft een opzegtermijn van twee maanden. U
ontvangt supplementen tegen het geldende tarief.
Voor informatie over leveringsvoorwaarden kunt
u terecht op
SDU : www.sdu.nl.

Datum en locatie
Dinsdag 4 december 2018 te Rotterdam (exacte
datum en locatie volgt nog, afhankelijk van de
bekendmaking van de regelgeving.
Annulering
Tot twee weken voor aanvangsdatum kunt u,
uitsluitend schriftelijk, annuleren. Wij brengen u
daarvoor € 75,- excl. btw administratiekosten in
rekening. Bij annulering binnen twee weken voor
de datum van het seminar 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.
Wijzigingen voorbehouden
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.

Dinsdag
4 december
2018
Rotterdam

NBA 4 PE-uren, RB 4 fiscale punten

Seminar
AANMELDINGSKAART
JA,

Ik neem deel aan het Seminar BTW in de maritime en logistieke sector
en ik wil graag een abonnement op het Handboek Europese BTW ………………………(€375,00)
Hierbij ontvang ik geheel gratis het Handboek Europese BTW ( 5 banden) t.w.v. ( 320,-)
Ik neem alleen deel aan het Seminar BTW in de maritime en logistieke sector €375,00)

BTW in de maritime en
logistieke sector
in 2019

Naam organisatie__________________________________________________________
Naam________________________________________________________________ m/v
Functie_________________________Afdeling__________________________________
Postbus/straat_____________________________________________________________
Postcode en plaats__________________________________________________________
Telefoon________________________Fax______________________________________
E-mail___________________________________________________________________
Datum__________________________Handtekening______________________________

Ontvang Gratis het
Handboek Europese
BTW
(5 delen)

BTW in de maritieme en logistieke sector in 2019

Programma:

Op 1 januari 2019 treedt de nieuwe tekst van Tabel II in werking. De toepassing van het nultarief bij de leveringen en diensten aan zeeschepen en luchtvaartuigen in het internationale verkeer
wordt aangepast. Niet altijd meer is het nultarief van toepassing bij het verrichten van leveringen
en diensten aan zeeschepen en luchtvaartuigen. Bijvoorbeeld, wordt het schip voor meer dan 70 %
gebruikt voor de vaart op volle zee?

13.00 – 13.30

Ontvangst met koffie en thee, registratie van deelnemers

13.30 – 13.35

Opening door de dagvoorzitter

13.35 – 14.45

BTW en internationale handel

Laat u bijpraten over de toepassing en de wijzigingen in Tabel II, wat zijn de gevolgen voor de
praktijk en op welke wijze kunt u hier op inspelen.

In deze sessie wordt in gegaan op de toepassing van de btw in de
internationale handel.
- Waar is de levering belast en welk tarief is van toepassing
-Wanneer is er sprake van een intracommunautaire levering (ICL)?
- Onder welke voorwaarden kan het nultarief worden toegepast?
- Hoe te handelen bij abc-transafties, overbrenging eigen producten,
montageleveringen, afstandverkopen, e.d.

In het internationale handelsverkeer komen ondernemers veelvuldig in aanraking met de complexe
Europese BTW-wetgeving. Met name ondernemers in de logistieke sector en im- en exportbranche
staan vaak voor de vraag of er BTW verschuldigd is en of het nultarief van toepassing is. Bij het
dienstenverkeer is het vooral de vraag: Waar dient de Btw te worden afgedragen, in Nederland of in
het buitenland? Kennis van de ingewikkelde regelgeving is noodzakelijk om risico's van naheffing
en aansprakelijkheid te vermijden.
De onderwerpen worden met veel praktijkgevallen toegelicht.
Het seminar is bestemd voor administratieve en financiële professionals die verantwoordelijk zijn
voor een juiste facturering en btw-aangifte, Na dit seminar bent u weer helemaal up-to-date.

Handboek Europese BTW

Een praktisch naslagwerk in delen voor diegenen
die verantwoordelijk zijn voor een juiste facturering en btw-aangifte. De onderwerpen die deze
dag aan de orde komen vindt u terug in dit handboek. Het Handboek is losbladig en wordt regelmatig geactualiseerd.
Onderwerpen in het Handboek:
• Plaats van levering en dienst

•
•
•
•
•
•
•

Prestaties binnen en buiten de EU

•
•
•
•
•
•
•
•

14.45 – 15.30

In deze sessie wordt in gegaan op de toepassing van de btw in de
het internationale dienstenverkeer.
- Hoe te handelen in het internationale dienstenverkeer.
- Wanneer wordt de BTW verlegd.
- Aan welke verplichtingen moet ik voldoen.
- Hoe draag ik de BTW in het buitenland af

Verleggingsregeling bij invoer
Internationaal goederenvervoer
Reparatie en veredeling
Bemiddelingsdiensten

15.30 – 15.45

Pauze

15.45 – 17.15

Nultarief Tabel II 2019

Vaste inrichting

In deze sessie wordt uitgebreid ingegaan op de toepassing van het
nultarief van Tabel II in 2019. wanneer is het nultarief van toepassing
en wat zijn de wijzigingen. Aan bod komen onder anderen:
Zeeschepen
Luchtvaartuigen
70% norm
Schepen voor de kustvaart
Bevoorrading
Logistieke diensten
Opslag van (douane) goederen
Scheepsagenten
Passagiersvervoer
Verklaring van kapitein
Et cetera

Verleggingsregelingen
Facturering, aangifte en listing
Administratieve verplichtingen

Btw-regelgeving (kort) in alle EU-lidstaten
Fiscaal vertegenwoordiger

BTW-entrepot
Bewijs voor toepassing nultarief
ABC-transacties, vereenvoudigde regeling
Afstandsverkopen
17.15 – 17.45

Speciale seminar aanbieding
Voor deelnemers aan het seminar geldt een
speciale promotie-aanbieding voor het Handboek Europese BTW
Wanneer u bij inschrijving voor het seminar
een abonnement neemt op het Handboek Europese BTW, ontvangt u de vijf recent geactualiseerde naslagwerken ( € 320,--) geheel gratis).
Nadere informatie tijdens het seminar.

BTW en internationale dienstenverkeer.

Afsluitende discussie met mogelijkheid tot stellen van vragen
(Er bestaat een mogelijkheid om vragen reeds vooraf in te dienen
per email jheducation.heezen@gmail.com)

Docenten: Drs. P.B.R. Thiemann , ex-btw-inspecteur Belastingdienst
Mr. R.F. Feen, directeur van The Vat Consultancy Firm BV
NBA 4 PE-uren, RB 4 fiscale punten

