De link tussen douane en BTW – Verhouding tussen de te vervullen
BTW- en douaneformaliteiten !
Deze opleiding biedt de deelnemer een praktische kijk op de diverse indirecte fiscale aspecten die
komen kijken bij de internationale handelingen van een onderneming.
BTW en douanerechten nemen een belangrijke plaats in de fiscale opbrengsten van de overheid.
Tegelijkertijd wordt het takenpakket van de douane-administratie en daarmee ook de
verplichtingen van de ondernemingen die actief zijn op het vlak van de internationale handel, er
niet minder op.
Op het vlak van invoer en uitvoer zijn BTW en douane onlosmakelijk met elkaar verweven. Het is
dus van cruciaal belang de formaliteiten en verplichtingen vanuit beide perspectieven te bekijken,
en te vervullen, om tot een kwalitatieve en regelmatige afhandeling van grensoverschrijdende
(niet-EU) transacties te komen.
BTW en douaneformaliteiten worden evenwel vaak onderschat wanneer binnen een onderneming
nieuwe goederenstromen worden opgezet. Daarbij wordt er ook vaak verkeerdelijk van uitgegaan
dat de BTW formaliteiten rond in- en uitvoer overeenstemmen met de regels die van toepassing
zijn op lokale, dan wel intracommunautaire transacties.
Deze opleiding zal u een antwoord geven op uw vragen. Stuur ons op voorhand vragen en cases!
Wij zullen deze in de opleiding graag bespreken.
PROGRAMMA
•
•

Hoe verloopt een uitvoer BTW- en douanematig?
Waar dien ik op te letten in het kader van de BTW-vrijstelling voor uitvoer?

•

Invoer: in het vrije verkeer brengen of een andere douaneregeling toepassen? En wat dan met
de BTW?

•

Behandeling in geval van bijzondere gevallen zoals kettingverkopen, toll manufacturing, EXW
of DDP Incoterms, etc.

•

Mogelijkheid tot verlegging van invoer-BTW
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•
•
•

Relevante elementen op het enig document
Verwerking in de BTW-aangifte
Vrijstelling BTW bij uitvoer (en verzending) en het proces uitgaan van goederen

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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Doelgroep

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

Aanpak

Vertrekkend van uit het wetgevend kader met cases en dossiers uit de
praktijk van de docenten en van de deelnemers.
Een basiskennis douane, door opleidingen of door praktische ervaring,
is een noodzaak.

Duur opleiding

1 dag van 9u tot 16.30u

Locatie en data

Sint-Niklaas – Hotel Serwir, Koningin Astridlaan 57
Donderdag 13 oktober 2022
Nazareth – Hotel Van Der Valk Nazareth, Autostrade E17 richting
Kortrijk
Dinsdag 9 mei 2023

Deelname

Leden Fedustria, Supply Chain Masters, Co-Valent*: 410 € / deelnemer
Niet-leden: 480 €
* Gratis voor leden van de chemische nijverheid
Bedrijven Co-Valent, graag inschrijven via volgende link: www.covalent.be
’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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