Organisatie
JH Education
Doen Beijenszlaan 62
3176 XA Poortugaal
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 aanvang ontvangt u een
deelnemerskaart en een routebeschrijving.
Alle prijzen zijn exclusief btw en verzendkosten.
10% collegakorting bij gelijktijdige inschrijving

Datum en locatie
Donderdag 28 november 2019
te “Rotterdam”
Locatie:
Volgt nog
Annulering
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.

Donderdag
28 november
2019
Rotterdam

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.

Cursus
AANMELDINGSKAART
Ik neem deel aan de cursus:
Fiscaal vertegenwoordiger BTW en het BTW-entrepot (€ 385,-)
Datum: Donderdag 28 november 2019
te Rotterdam
Naam organisatie __________________________________________________

Fiscaal vertegenwoordiger BTW
en
het BTW-entrepot

Naam_______________________________________________________ m/v
Functie__________________________ _________________________________
Postbus/straat_____________________________________________________
Postcode en plaats__________________________________________________

10% korting bij inschrijving voor
1 november 2019

Telefoon__________________________________________________________
E-mail____________________________________________________________
Datum__________________________Handtekening______________________

PE_punten voor: RB: ______________

NBA :_______________
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Fiscaal vertegenwoordiger BTW en BTW-entrepot

Programma:

Buitenlandse bedrijven komen veelvuldig in aanraking met de complexe Europese BTW-wetgeving. Nederlandse ondernemingen treden dan vaak voor hem
op als beperkt of algemeen fiscaal vertegenwoordiger om de BTW verplichtingen te voldoen. Maar wat zijn dan precies de voor– en nadelen van een vertegenwoordigerschap, en waar liggen de risico’s

13.00 – 13.30

De buitenlandse ondernemer kan dan ook gebruik maken van een BTWentrepot. Wanneer gebruik je een plaatsgebonden entrepot en wanner een niet
plaatsgebonden BTW-entrepot en wat zijn de voorwaarden.
Kennis van de ingewikkelde regelgeving is noodzakelijk om risico’s van naheffing en aansprakelijkheid te vermijden.
Tijdens deze studiedag worden de actuele en voor de praktijk belangrijke elementen van de beperkt en algemeen fiscaal vertegenwoordiger en het BTWentrepot behandeld.
De onderwerpen worden met veel praktijkgevallen toegelicht.
Doelgroep:
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
(Bedrijfs) fiscalisten
Belastingconsulenten
Belastingadviseurs
Accountants
Bedrijfsrevisoren
Medewerkers import en export
Medewerkers logistiek
Medewerkers douaneafhandeling
Boekhouders
Hoofddeclaranten van expeditiebedrijven
Kosten:
Het inschrijfgeld bedraagt € 455,- per persoon (excl. btw). Hierbij zijn inbegrepen de kosten van documentatiemateriaal, koffie, thee en diner. Het documentatiemateriaal ontvangt u tijdens de cursus.
Datum: Donderdag 28 november 2019 te Rotterdam
Locatie: Nog nader te bepalen
PE-punten :

NBA 6 PE-uren
RB 6 fiscale punten

(in aanvraag)
(in aanvraag)

13.30 - 20.45 ( inclusief diner)
Ontvangst met koffie en thee.
Registratie van de deelnemers.

Beperkt en algemeen fiscaal vertegenwoordiger
Drs. P.B.R. Thiemann
Ex-btw-inspecteur Belastingdienst

Wat zijn de voorwaarden om fiscaal vertegenwoordiger
te worden. Wat zijn de administratieve verplichtingen en
welke regels gelden voor de facturering en de aangifte.
Waar liggen de grootste risico’s. Hoe beperkt u de aan
sprakelijkheid. Hoe werkt de verleggingsregeling voor de
BTW.
BTW-entrepot en aansprakelijkheid bij
de fiscaal vertegenwoordiger
Drs P.B.R Thiemann en mr. R.L. Feen
Wanneer kan een BTW-entrepot worden gebruikt. Hoe
werkt de aan- en verkoop in het BTW-entrepot. Wanneer is het nultarief van toepassing en welk bewijs moet
u hiervoor hebben? Wat te doen bij vermis, diefstal of
onregelmatige uitslag. Kunnen in een BTW-entrepot
goederen worden bewerkt?
Hoe zit het met de aansprakelijkheid en de borgstelling ?
Fiscaal vertegenwoordiger en BTW-entrepot in de praktijk
Mr. R.L. Feen,

In deze sessie passeert een groot aantal praktijksituaties
de revue, waarbij de fiscaal vertegenwoordiger optreedt
voor de buitenlandse ondernemer. Er zal worden aangegeven waar de risico’s liggen en hoe daarmee fiscaal
dient te worden gehandeld. Ook de praktische toepassing van het BTW-entrepot komt met voorbeelden uitgebreid aan bod.
Mogelijkheid tot het stellen van vragen en inbrengen van praktijk
casussen.
Drs P.B.R Thiemann en mr. R.L. Feen
Er bestaat een mogelijkheid om vragen reeds vooraf in te dienen
per email: jheducation.heezen@gmail.com

