 


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.

Donderdag
27 oktober 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 2022
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:

m/v

Het BTW-nultarief in het
internationale handelsverkeer
10 % collegakorting bij
gelijktijdige aanmelding

Handtekening

5 PE punten

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

Het BTW-nultarief in het internationale handelsverkeer
In het internationale handelsverkeer komen ondernemers veelvuldig in aanraking met de
complexe Europese BTW-wetgeving. Met name ondernemers in de logistieke sector en de imen exportbranche staan vaak voor de vraag of er BTW verschuldigd is en/of het nultarief van
toepassing is. Bij het dienstverkeer 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.
Tabel II bij de wet op de omzetbelasting geeft regels voor het nultarief, hoe werkt deze tabel?
Tijdens deze studiedag worden de actuele en voor de praktijk belangrijke elementen van de
BTW in het internationale goederen- en dienstenverkeer behandeld. De onderwerpen worden
aan de hand van praktijkvoorbeelden toegelicht. Het seminar is bestemd voor administratieve en
financiële professionals die verantwoordelijk zijn voor een juiste facturering en BTW-aangifte,
met name bij bedrijven in de internationale handel en logistiek waarbij het BTW-nultarief
regelmatig een punt van overweging is en voor de accountants die deze bedrijven als klant
hebben.
Na dit seminar bent u weer helemaal up-to-date.
Onderwerpen in de cursus:
• Plaats van levering en dienst
• Prestaties binnen en buiten de E
• BTW-regelgeving (kort) in alle EU-lidstate
• Fiscaal vertegenwoordige
• BTW-entrepo
• Bewijs voor toepassing nultarief
• ABC-transacties, vereenvoudigde regelin
• Afstandsverkope

•
•
•
•
•
•
•

Verleggingsregeling bij invoe
Internationaal goederenvervoe
Reparatie en veredelin
Bemiddelingsdienste
Verleggingsregelinge
Facturering, aangifte en listin
Administratieve verplichtingen

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
boekhouders
belastingconsulenten
(bedrijfs)fiscalisten
accountants
belastingadviseurs
medewerkers import en export
bedrijfsrevisoren
medewerkers douaneafhandeling
medewerkers logistiek
hoofddeclaranten van expeditiebedrijven
Kosten
Het inschrijfgeld bedraagt € 385,- per persoon (excl. btw). Hierbij zijn inbegrepen de kosten van
documentatiemateriaal, koffie en thee. Het documentatiemateriaal ontvangt u tijdens de cursus.
Sprekers
Mr. R.L. Feen Directeur van ALLVAT Representative B.V. en al jarenlang docent en spreker op
het gebied van de internationale BTW. Datum: Donderdag 27 oktober 2022 te Rotterdam
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12 30 – 13.00

Ontvangst met koffie en thee, registratie van deelnemers

13.00 – 13.45

BTW en Intra-communautaire handel

- Wanneer is er sprake van een intra-communautaire levering (ICL)?
- Onder welke voorwaarden kan het nultarief worden toegepast?
- Hoe moet u handelen bij de vereenvoudigde ABC-regeling, overbrenging van eigen producten,
montage leveringen, afstandsverkopen, etc.

- Hoe werkt de verleggingsregeling voor de BTW?
- Wat zijn de administratieve verplichtingen en welke regels gelden voor de facturering en de
aangifte?
13.45 – 14.30

-

BTW– bij im– en export

Wat zijn de regels bij de in- en uitvoer voor de BTW?
Hoe werkt de art. 23-vergunning bij invoer en veredeling?
Wat is de maatstaf van heffing voor de BTW bij invoer?
Wie is de BTW bij invoer verschuldigd?
Wat te doen bij vermis, diefstal of onregelmatige uitslag uit een entrepot?
Wanneer kan een BTW-entrepot worden gebruikt?
Welk bewijs is nodig voor het nultarief?
Hoe moet u handelen bij ABC-transacties?
Wanneer kunt u werken met een opdracht tot uitvoer?

14.30 – 14.45

Pauze

14.45 – 15.45

Nultarief BTW en diensten

-

Hoe te handelen in het internationale dienstenverkeer?
Wanneer wordt de BTW verlegd naar de (buitenlandse) afnemer?
Logistieke diensten versus opslag van goederen in Nederland.
Wanneer geldt het nultarief in de logistieke sector, o.a. vervoersdiensten bij im- en export?
Hoe zit het met het nultarief bij kop-staart-vervoer?
Zeeschepen en luchtvaartuigen en het nultarief.
Bevoorrading zeeschepen en luchtvaartuigen.
Diensten ten aanzien van goederen opgeslagen in douane- entrepots, AGP´s en BTW-entrepots

15.45– 16.45

-

Fiscaal vertegenwoordiger BTW

Wat zijn de laatste ontwikkelingen op dit gebied?
Wanneer gebruik ik een fiscaal vertegenwoordiger?
Wat zijn de voorwaarden?
Hoe zit het met de risico’s en aansprakelijkheid?

16.45-17.00

Pauze met snack

17.00– 18.00

Uitloop en afsluitende discussie met mogelijkheid tot stellen van vragen

(Er bestaat een mogelijkheid om vragen vooraf in te dienen per e-mail
jheducation.opleidingen@gmail.com)

PE-punten : RB 5 scale punten (in aanvraag)
:


Programma:

