Dagelijkse administratie en btw
Benut kansen en voorkom correcties

Details
Cursusduur
1 dag
Datum en locatie
28 september 2021 - Utrecht
Tijd
15:00 - 20:00
Prijs ex. btw
€ 315,00 (leden) / € 360,00 (niet-leden)
Kennisgebied
Fiscaal & Juridisch
Bestemd voor
Openbaar accountants, MKB-accountants, Overige
financieel professionals
Niveau
Fundamental



Accountancy

Datum en locatie
28 september 2021 - Utrecht

Inschrijven

Vorige

Zoekresultaten

Volgende

Inhoud
De verwerking van de facturen in btw aangifte staat in deze cursus centraal. De docent
gaat in op veel voorkomende fouten, geeft praktische tips en eenvoudige
handreikingen die de kwaliteit van de btw-administratie verhogen
Veel fiscale (boete) procedures over de btw zijn terug te brengen tot de verwerking in de
administratie. Door een juiste alertheid bij de verwerking van de administratie voorkom je later
vervelende situaties en vragen. Jan kent als praktijkman de vele vragen uit de btw-administratie
en weet welke klassieke fouten in bijna elke administratie sluipen.
Onmisbaar voor iedereen die met administraties en omzetbelasting bezig is.

Doelstelling
Na deze praktische cursus kent u de risico's van en aandachtpunten voor de btw administratie. U
weet zo de kansen en risico's te signaleren bij het opstellen van de btw aangifte.
Deze cursus sluit bijvoorbeeld aan bij de volgende leerdoelstelling:
Toepasbare kennis vergaren over btw in de administratie.
Opfrissen van btw kennis en inzichten voor de dagelijkse administratie.

Inhoud
Aan de hand van herkenbare praktijkvoorbeelden worden de volgende onderwerpen besproken;
Factuurvereisten
Berekening en aandachtspunten pro rata
Facturatie internationaal
Oninbare debiteuren en niet betaalde crediteuren
btw privé gebruik
Veel voorkomende fouten in de btw aangifte

Bestemd voor
Mkb-accountants, gevorderde assistent-accountants en overige adviseurs.

Docenten

drs. Jan van Esch RB
eigenaar van fiscaal adviesbureau en regelmatig als
docent actief

Jan van Esch

Locatie
De cursus vindt plaats in Van der Valk Hotel Utrecht in Utrecht

Adres
Van der Valk Hotel Utrecht
Winthontlaan 4 -6
Utrecht
Telefoonnummer
(030) 800 08 00

E-mailadres
Sales@utrecht.valk.nl



Routebeschrijving

