Btw en de overheidssector
*nieuw*

Details
Cursusduur
1 dag
Datum en locatie
2 april 2020 - Breukelen Ut
Tijd
09:30 - 16:15
Prijs
€ 475,00 (leden) / € 550,00 (niet-leden)
Kennisgebied
Governance, Risk & Compliance, Finance
Operations & Reporting, Fiscaal & Juridisch
Bestemd voor
Accountants in business, Intern accountants,
Overheidsaccountants, Overige financieel
professionals, Controllers, Auditor
Niveau
Advanced



Publieke Sector

Kies datum en locatie

Inschrijven

Vorige



2 april 2020 - Breukelen Ut

Zoekresultaten

Volgende

RC en EICP-leden kunnen zich inschrijven voor de ledenprijs.

Inhoud
De overheid is volop in beweging, ook aangaande de specifieke fiscale regels op het gebied van
btw. Als financial werkzaam voor de decentrale overheid is het noodzakelijk dat u goed inzicht
heeft in de consequenties en mogelijkheden van de btw-richtlijnen en de te verwachten
ontwikkelingen. Met een goed doordacht btw-beleid voorkomt u naheffingen en beperkt u de btwlasten voor uw organisatie! Tevens wordt ook aandacht besteed aan het btw-compensatiefonds
wat geld voor gemeenten en provincies, het uitlenen van personeel en het doorbelasten van
kosten.

Doelstelling
Na deze cursus;
weet u wanneer de overheidsinstantie optreedt als btw ondernemer of als overheid;
hoe het btw-compensatiefonds werkt;
hoe u een labelingdocument maakt waar u onderscheid maakt tussen overheids- en
ondernemerstaken
weet u wanneer de publieke sector als ondernemer btw vrijstellingen kan toepassen;
weet u wanneer een overheidsinstantie btw moet betalen over de omzet ;
weet u wanneer en hoeveel btw overheidsinstanties kunnen terugvragen; en
kunt u hierop anticiperen en valkuilen en mogelijkheden zien.

Inhoud
btw-positie overheidsinstantie
btw compensatiefonds
btw vrijstellingen
btw-behandeling van subsidies of bijdragen
het recht op voorbelasting

btw gevolgen voor de administratieve organisatie/opstellen labelingsdocument
btw en facturatie
btw en uitlenen en detacheren van personeel
btw en doorbelasten van kosten
btw actualiteiten

Bestemd voor
Controllers, accountants in business, intern en overheidsaccountants, controlerend accountants
en andere financiële professionals die werkzaam zijn bij of voor de overheden en organisaties in
de publieke sector.

Docenten

mr. Carola van Vilsteren
Carola van Vilsteren heeft fiscaal recht gestudeerd en

Carola van Vilsteren

zich gespecialiseerd in btw-wetgeving.
Zij houdt zich bezig met advisering op het gebied van btw,
het in kaart brengen van btw-risico's en implementeren
van btw in bedrijfsvoeringsprocessen. Carola vertaalt
ingewikkelde btw-kwesties naar concrete en praktische
vraagstukken en oplossingen. En zij heeft diverse
publicaties op haar naam staan en is als auteur
verbonden aan diverse vakbladen zoals CM, Rendement,
F&A en Belastingzaken.

Locatie
De cursus vindt plaats in Van der Valk Hotel Breukelen in Breukelen Ut

Adres
Van der Valk Hotel Breukelen
Stationsweg 91
Breukelen Ut
E-mailadres

sales@breukelen.valk.com

