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 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.
www.sdu.nl.

Datum en locatie
Donderdag 3 december 2015
te Rotterdam
Locatie:
Meetz, Hofhoek 9, 3176 PD Poortugaal
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.

AANMELDINGSKAART
Ik neem deel aan het Seminar Fiscaal vertegenwoordiger BTW en BTW-entrepot
en ik wil graag een abonnement op het Handboek Europese BTW ………………………( €325,-)
Hierbij ontvang ik geheel gratis het Handboek Europese BTW ( 4 banden t.w.v. 285,14)
(Een abonnement geldt voor minimaal 1 jaar. U ontvangt supplementen tegen het geldende tarief)
Ik neem alleen deel aan het Seminar Fiscaal vertegenwoordiger BTW en BTW-entrepot (€325,-)
Naam organisatie__________________________________________________________

3 december
2015
Rotterdam

Seminar

Fiscaal vertegenwoordiger BTW
en
BTW-entrepot

Naam________________________________________________________________ m/v
Functie_________________________Afdeling__________________________________
Postbus/straat_____________________________________________________________

Postcode en plaats__________________________________________________________
Telefoon________________________Fax______________________________________
E-mail___________________________________________________________________
Datum__________________________Handtekening______________________________

Ontvang Gratis het
Handboek Europese
BTW

Fiscaal vertegenwoordiger BTW en BTW-entrepot

Programma:

Buitenlandse bedrijven komen veelvuldig in aanraking met de complexe Europese btw-wetgeving.
Nederlandse ondernemingen treden voor hen op als beperkt of algemeen fiscaal vertegenwoordiger.
De buitenlandse ondernemer kan dan ook gebruik maken van een BTW-entrepot. 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 BTW-entrepot behandeld.
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, met name bij de bedrijven die gebruik maken van de
vergunning fiscaal vertegenwoordiger of BTW-entrepot..
Na dit seminar bent u weer helemaal up-to-date.

13.00 – 13.30

Ontvangst met koffie en thee, registratie van deelnemers

13.30 – 13.35

Opening door de dagvoorzitter

13.35 – 14.30

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

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

Btw-regelgeving (kort) in alle EU-lidstaten
Fiscaal vertegenwoordiger
BTW-entrepot
Bewijs voor toepassing nultarief
ABC-transacties, vereenvoudigde regeling

Afstandsverkopen

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 vier, recent geactualiseerde naslagwerken ( € 285,14) geheel gratis.
Nadere informatie tijdens het seminar.










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 aansprakelijkheid. Hoe werkt de verleggingsregeling voor
de BTW.
14.30 – 15.30

Wanneer kan een BTW-entrepot worden gebruikt. Hoe werkt de aanen 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 bij de fiscaal
vertegenwoordiger?

Verleggingsregeling bij invoer
Internationaal goederenvervoer
Reparatie en veredeling
Bemiddelingsdiensten

BTW-entrepot en aansprakelijkheid bij
de fiscaal vertegenwoordiger
Drs P.B.R Thiemann en mr. R.L. Feen

15.30 – 15.45

Pauze

15.45 – 16.45

Fiscaal vertegenwoordiger in de praktijk
Mr. R.L. Feen, VAT PARTNERS BV
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.

16.45 – 17.30

Afsluitende discussie met mogelijkheid tot stellen van vragen
Drs P.B.R Thiemann en mr. R.L. Feen

Vaste inrichting
Verleggingsregelingen

Facturering, aangifte en listing
Administratieve verplichtingen

(Er bestaat een mogelijkheid om vragen reeds vooraf in te dienen
per email jheducation.heezen@gmail.com)

