Basisopleiding accijnzen
Het Belgische accijnslandschap is uitermate versnipperd. Naast de regelgeving ter uitwerking van
de Europese basisrichtlijn 2008/118/EG bestaan er tal van bijzondere regelgevingen die de
productie, opslag, verzending en gebruik van de zogenaamde communautaire accijnsgoederen
(alcohol, tabak en energieproducten en elektriciteit) beheersen. Verder kent België nog specifieke
bepalingen inzake de nationale accijnsgoederen.
Een grondige kennis van de basisregels inzake accijnzen is onontbeerlijk wanneer men in de
bedrijfsvoering met dergelijke producten geconfronteerd wordt.
Tijdens deze opleiding wordt stilgestaan bij het EU- en Belgische accijnslandschap, met bijzondere
aandacht voor de communautaire en nationale accijnsgoederen, en hun respectievelijke
schoringssystemen.

In dit licht biedt de opleiding een overzicht van de basisbeginselen inzake accijnzen, en wordt
vanuit praktisch oogpunt gekeken naar een aantal belangrijke aspecten zoals het verkeer onder de
schorsingsregeling (EMCS), informatie met betrekking tot heersende tarieven,
vrijstellingsgronden, etc.
Specifiek komen aan bod:
•
•

Situering van de basiswetgeving,
Definities en kernbegrippen

•
•
•
•
•
•

Soorten accijnsgoederen en -producten
Het schorsingssysteem (productie, opslag en vervoer)
Verschuldigdheid en schuldenaar
Accijnsaangifte en betaling
Vrijstellingsgronden
Het belastingentrepot
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•
•
•

Vervoer van accijnsgoederen onder de schorsingsregeling
• De werking van het EMCS-systeem
Vervoer van accijnsgoederen en -producten in verbruik
Aandachtspunten in de commerciële relatie

Praktijkcases en oefeningen

BCCL BV behoort bij één van 9 de organisaties in België waarvan haar douane opleidingen door
de AADA (Algemene Administratie Douane en Accijnzen) werden erkend.
De opleidingen voldoen bijgevolg aan het Ministerieel besluit van 21 januari 2021 tot
vaststelling van de modaliteiten en voorwaarden voor de erkenning van gespecialiseerde
opleidingen in België inzake douane-, BTW en accijnsreglementering in het bijzonder met
betrekking tot de indiening van douaneaangiften.
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De opleiding is een aanrader voor eenieder die vanuit zijn praktijk
bij de BTW en-of douaneafhandeling van in- en /of uitvoertransacties
is betrokken.
Iedere douane en/ of BTW professional die een klare kijk op beide
aspecten van het in- en uitvoerproces wenst te krijgen.
Dus zowel directies finance, taks, logistiek, inkoop, sales
en hun leidinggevenden en operationele medewerkers

Doelgroep

Aanpak

LAPTOP MEEBRENGEN !
Interactief.
Theoretische basis, gestaafd met voorbeelden en oefeningen uit de
praktijk van de docent én de deelnemers.

Duur opleiding

2 dagen van 9u tot 16.30u

Locatie en datum

Sint-Niklaas – Hotel Serwir, Koningin Astridlaan 57
Dinsdag 8 en 15 november 2022
Nazareth – Hotel Van Der Valk Nazareth, Autostrade E17 richting Kortrijk
Dinsdag 6 en 13 juni 2023

Deelname

Leden: 820 € / deelnemer
Niet-leden: 960 €
’s Middags voorzien we een broodjeslunch
Prijzen exclusief 21% BTW

Zie ook onze “Speciale tariefvoorwaarden”!
Bespaar op de opleidingskost door gebruik te maken van de KMO -Opleidingsportefeuille.
Erkenningsnummer DV.O105688
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