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Basiscursussen
BTW IN ÉÉN DAG
De btw-wetgeving is er de afgelopen jaren niet eenvoudiger op geworden.  
De btw heeft zich zelfs tot een zeer complexe en boeiende materie ontwikkeld. 
Deze eendaagse opfriscursus btw is gericht op het updaten/verbeteren van 
uw kennis en vaardigheden op het gebied van btw. Zo bent u in één dag 
weer helemaal bij. U wordt bijgepraat over de nieuwe wet- en regelgeving, 
rechtspraak en ontwikkelingen in de btw-praktijk. Kortom: alle highlights van de 
btw komen aan de orde. Belangrijk is de vertaalslag naar de dagelijkse praktijk 
zodat u direct aan de slag kunt en u zich zeker voelt als u met collega’s spreekt 
over de btw-onderwerpen. 

• Administratieve en factuurverplichtingen
• Btw-controle/steekproefcontrole en wat te doen als u bezoek van de 

Belastingdienst krijgt
• (suppletie)Aangifte
• In- en verkoop binnen NL, EU en niet-EU
• Praktijkcasussen en praktische tips

BTW IN BINNEN- EN BUITENLAND
Een interactieve tweedaagse cursus die u wegwijs maakt in de btw-wereld  
voor zowel binnen- als buitenland. Met name ondernemers die actief zijn in  
het internationale handels- of dienstenverkeer hebben te maken met complexe 
regels voor de btw. Of het nu gaat om de toepassing van het nultarief bij de 
levering van goederen of het vaststellen van de plaats van dienst bij diensten, 
de btw-regels zijn niet eenvoudig. Deze tweedaagse cursus helpt u op weg en 
is erop gericht u in staat te stellen zelf risico’s te signaleren, te voorkomen en 
eventueel op te lossen. Met vele praktijkvoorbeelden.

• U voorkomt naheffingsaanslagen en administratieve boetes
• U bespaart geld door het in de praktijk brengen van praktische tips
• U weet wanneer uw boekhouding in overeenstemming is met de  

btw-wetgeving
• U bent op de hoogte van de nieuwe wetgeving en andere  

btw-actualiteiten in binnen- en buitenland

U kunt zowel één van deze twee dagen volgen als beide dagen.

Verdiepingscursussen
BTW EN RETAIL  
Retail is één van de grootste branches van Nederland. Ook hier speelt de btw 
een grote rol. Bent u ondernemer voor de btw? Dan moet u een btw-nummer 
hebben en bent u verplicht om dit op uw facturen te vermelden. Ook moet u 
een overzicht bijhouden van alle verzonden en ontvangen facturen. De btw die 
u ontvangt van uw klanten, moet u afdragen aan de Belastingdienst. De btw die 
u zelf heeft betaald aan uw leveranciers, mag u daarvan aftrekken. Tijdens deze 
dag komen alle essentiële onderwerpen die u in de retailpraktijk nodig heeft 
uitvoerig aan bod.

• Btw en kasstelsel/factuurstelsel
• Btw en factuurvereisten en administratieve verplichtingen
• Btw en aanbetalingen
• Btw en verkopen via webshops (diensten en goederen)
•  Btw en hoog/laag tarief en wijzigingen tarief en de gevolgen  

voor de retailbranche

...kijk snel op www.cmweb.nl/btwacademy

PE-UREN/PUNTEN
NBA 6, RFM in aanvraag, SPD 5, RB 6

DATA EN LOCATIE
Donderdag 22 maart, 10.00 - 17.00 uur, 
BCN Daltonlaan, Utrecht of
Dinsdag 19 juni, 10.00 - 17.00 uur,
Regardz La Vie, Utrecht

DOCENT
Mr. C.W. van Vilsteren

KOSTEN
€ 595,- (10% abonneekorting)

PE-UREN/PUNTEN PER DAG
NBA 6, RFM in aanvraag, SPD 5, RB 6

DATA EN LOCATIE
Dinsdag 5 en/of 12 juni, 10.00 - 17.00 uur,  
Regardz La Vie, Utrecht

DOCENT
Mr. C.W. van Vilsteren

KOSTEN
€ 1.095,- (10% abonneekorting) 

Volgt u één van beide dagen, dan 
betaalt u € 595,- (10% abonneekorting)

PE-UREN/PUNTEN
NBA 6, RFM in aanvraag, SPD 6, RB 6

DATA EN LOCATIE
Dinsdag 20 maart, 10.00 - 17.00 uur
BCN Daltonlaan, Utrecht

DOCENT
Mr. C.W. van Vilsteren

KOSTEN
€ 595,- (10% abonneekorting)

nieuw



...kijk snel op www.cmweb.nl/btwacademy

PE-UREN/PUNTEN
NBA 6, RFM in aanvraag, SPD 5, RB 6

DATA EN LOCATIE
Dinsdag 10 april, 10.00 - 17.00 uur
BCN Daltonlaan, Utrecht

DOCENT
Mr. C.W. van Vilsteren

KOSTEN
€ 595,- (10% abonneekorting)

PE-UREN/PUNTEN
NBA 3, RFM in aanvraag, SPD 3, RB 6

DATA EN LOCATIE
Dinsdag 15 mei, 9.30 - 13.00 uur
Regardz La Vie, Utrecht

DOCENT
Mr. C.W. van Vilsteren

KOSTEN
€ 395,- (10% abonneekorting)

PE-UREN/PUNTEN
NBA 6. RFM in aanvraag, SPD 5, RB 6

DATA EN LOCATIE
Donderdag 17 mei, 10.00 - 17.00 uur, 
Regardz La Vie, Utrecht

DOCENT
Mr. C.W. van Vilsteren

KOSTEN
€ 595,- (10% abonneekorting)

Elke 2e en volgende deelnemer van 
hetzelfde bedrijf ontvangt 50% korting 
op de reguliere prijs

BTW BIJ NON-PROFIT ORGANISATIES
Organisaties in de non-profit sector en gemeenten hebben te maken met 
specifieke fiscale regels op het gebied van btw. Tijdens deze cursus komt aan 
de orde wanneer een stichting, vereniging of een instelling btw moet betalen 
over de omzet en wanneer en hoeveel btw zij kunnen terugvragen. Ook 
wordt uitgebreid het uitlenen van personeel en het doorbelasten van kosten 
behandeld. Een praktische en interactieve cursus!

• Ondernemer voor de btw
• Vrijstellingen voor de btw
• Fondswerving en btw
• Aftrek van voorbelasting en (pre) pro rata
• Uitlenen van personeel
• Subsidies wanneer belast en wanneer onbelast
• Doorbelasten van kosten zonder btw
• Actualiteiten

BTW EN BUA 
Besluit Uitsluiting Aftrek van voorbelasting en de btw-gevolgen
Als uw organisatie personeel in dienst heeft, moet u verplicht een BUA-
berekening opnemen bij de laatste btw-aangifte van het jaar. Uit deze 
berekening blijkt of er een BUA-correctie gemaakt moet worden. Voor een 
aantal kosten die zowel een zakelijk- en een privé-karakter hebben, is bepaald 
dat de btw in eerste instantie gedurende het jaar aftrekbaar is maar dat in 
het laatste belastingtijdvak van het boekjaar berekend moet worden of een 
correctie moet worden aangegeven. Of dit het geval is, hangt af van de vraag 
of het privé-voordeel van de werknemer of relatie groter dan 227 euro exclusief 
btw is. Dezelfde berekening moet worden gemaakt als een ondernemer 
relatiegeschenken ontvangt. Na deze ochtend bent u helemaal op de hoogte 
van alle belangrijke zaken met betrekking tot btw en BUA en kunt u risico’s 
beperken en vermijden!

• Berekening btw-correctie relatiegeschenken en andere giften
• Berekening btw-correctie verstrekkingen voor persoonlijke doeleinden 

aan personeel
• Btw en kantineregeling, zakelijke lunches en eigen bijdrage
• Hoe correctie aangeven in de btw-aangifte
• Samenhang BUA en WKR

WAT KAN ER MISGAAN OP DE DEBITEURENADMINISTRATIE 
Een belangrijk onderdeel van de btw-administratie is de debiteurenadmini stratie. 
Debiteuren zijn belangrijker dan menig ondernemer beseft. Ongeveer één op de 
vier faillissementen ontstaat wegens een slechte debiteurenadministratie. Tijdens 
deze dag worden alle belangrijke zaken behandeld op het gebied van btw en 
debiteurenadministratie, het beperken en voorkomen van risico’s, de admini-
stratieve verplichtingen, de factuurvereisten waar een factuur aan moet voldoen 
en de btw-aangifte. Ook wordt stilgestaan hoe om te gaan met btw en oninbare 
vorderingen. Na deze cursus kunt u makkelijk toetsen of uw verkoopfacturen en 
debiteurenadministratie voldoet aan de btw-procedures. Op de dag zelf kunt 
u verkoopfacturen aanleveren zodat deze behandeld worden. Bezoek met uw 
team deze dag en pas direct na afloop de tips en trucs toe in de praktijk zodat de 
organisatie minder risico loopt! 

• Administratieve verplichtingen
• Factuurvereisten
• Btw-aangifte
• Oninbare vorderingen
• Btw-risico’s beperken
• Casussen binnen- en buitenlandse verkoopfacturen

nieuw



PE-UREN/PUNTEN
NBA 6, RFM in aanvraag, SPD 6, RB 6

DATA EN LOCATIE
Donderdag 7 juni, 10.00 - 17.00 uur 
Regardz La Vie, Utrecht

DOCENT
Mr. C.W. van Vilsteren

KOSTEN
€ 595,- (10% abonneekorting)

Elke 2e en volgende deelnemer van 
hetzelfde bedrijf ontvangt 50% korting 
op de reguliere prijs

WAT KAN ER MISGAAN OP DE CREDITEURENADMINISTRATIE
Checkt u alle inkoopfacturen op de factuurvereisten voordat ze betaald 
worden? Én dat de juiste btw-code wordt toegepast? Dit is van belang vanwege 
het terugvragen van op de factuur vermelde btw en de juiste verwerking op 
de aangifte btw. Want als de factuur niet in orde is, mag er geen btw in aftrek 
worden gebracht en mogen de op de factuur vermelde kosten niet altijd op de 
winst in mindering worden gebracht. U leert in één dag wat de btw-valkuilen 
zijn en hoe die vermeden kunnen worden. Ook de eindejaarscorrecties 
voorbelasting op de laatste btw-aangifte van het (boek)jaar komt aan de orde. 
Na deze cursus kunt u makkelijk toetsen of uw crediteurenadministratie voldoet 
aan de btw-procedures! Bezoek met uw team deze dag en pas direct na afloop 
de tips en trucs toe in de praktijk zodat de organisatie minder risico loopt! 

• Factuurvereisten
• Administratieve verplichtingen
• Leveranciers binnen en buiten de EU
• Risico’s vermijden
• Laatste aangifte van het jaar en praktische tips

Ook interessant voor u:
ALLE BTW-ACTUALITEITEN OP EEN RIJ
Dinsdag 2 oktober

LAATSTE BTW-AANGIFTE 2018
Dinsdag 11 december

28E CM: NATIONALE ADMINISTRATEURSDAG 2018
Donderdag 15 november
www.cmweb.nl/administrateursdag



Docent: Carola van Vilsteren

BTW-expert aan het woord!

Btw is een creatief vak. Het is heel feitelijk, maar die feiten kun je 
kleuren. Dat maakt btw veel leuker dan winstbelasting. Het is toch meer 
schuiven met winst en btw gaat over bijvoorbeeld een direct risico van 
21 procent. Door de feiten op een bepaalde manier in te kleuren kan de 
fiscale uitkomst daardoor heel anders zijn. Het creatieve en het praktisch 
meedenken vind ik heel leuk aan het vak. 

OPFRISCURSUS
Je ziet vaak in verhouding veel aandacht aan inkomstenbelasting en de 
vennootschapsbelasting. De btw heeft veel meer impact. Vaak komen mensen 
om opgefrist te worden, maar achteraf denken ze ‘Oh jee, er is een hoop 
veranderd’ of ‘ik loop toch wel risico’s’. Het is ontzettend leuk om met zijn allen 
aan de slag te gaan. Samen bekijken we wat er veranderd is, wat de risico’s zijn 
en hoe je dat goed in de boekhouding moet verwerken.

EYE-OPENERS
De factuur, de bewaarplicht, vereist bijvoorbeeld veel aandacht. Er wordt 
vrij makkelijk van alles weggegooid en makkelijk met facturen omgegaan. 
Er zou veel kritischer naar gekeken moeten worden. Dat zijn dingen die vaak 
terugkomen op zo’n dag. Men denkt ook dat je btw niet mag aanpassen 
tijdens het boeken, terwijl je dat bij kredietbeperking juist wel moet doen. Je 
komt wel vaak dingen tegen die eye-openers zijn.

CREDITFACTUREN EN CREDITNOTA’S
Tijdens bijvoorbeeld de opfriscursus ‘Btw in één dag’ komt er heel veel aan 
bod. Neem afrekeningen via creditfacturen. Dat gaat heel makkelijk, terwijl 
dat ook niet altijd kan. Bonussen en kortingen, nog een voorbeeld. Een bonus 
kan niet afgerekend worden met een creditnota. Een creditnota mag je alleen 
maar uitreiken als er een debetnota is. Bijvoorbeeld bij een inkoopverklaring. 

U MOET UW KENNIS OP PEIL HOUDEN
Kennis van btw-wetgeving is een must voor de financiële professional. 
Je moet die kennis op peil houden. Er is altijd wel een soort basiskennis. 
Iedereen leert op school dat je de btw niet in aftrek mag brengen, maar 
juist in rekening, maar details… Sommige mensen noemen btw ook wel een 
futiliteitenbelasting. Als bijvoorbeeld een verkoopfactuur niet goed is, kun  
je daar maximaal een boete van 5.278 euro voor krijgen. Dat zijn ontzettend 
grote bedragen voor een foute factuur. Het heeft meteen heel  
veel impact als iets niet goed gaat. 

Natuurlijk zijn er cursussen met heel veel theorie en regeltjes, maar ik vind 
het leuk om het heel praktisch te houden, zodat u er ook echt iets mee kunt 
in de praktijk. Bij sommige cursussen nemen de deelnemers zelfs facturen 
mee en die delen we dan met de groep. Daardoor wordt het heel interactief 
en praktisch. Vaak verwachten ze een saaie cursus, maar achteraf is het een 
hele leuke en leerzame dag. Het zijn niet alleen maar regeltjes. De regeltjes 
moeten gaan leven.

Ook snel en praktisch wegwijs in de btw?
Wij zien u graag bij één van onze BTW Academy cursussen! 



cm:BTW
 ACADEMY

www.cmweb.nl/btwacademy

INCOMPANY EN TRAININGEN OP MAAT
Vrijwel alle open opleidingen van de cm: BTW Academy 
kunnen ook Incompany voor uw organisatie worden verzorgd. 
Dat is interessant wanneer meerdere collega’s eenzelfde 
opleiding willen volgen of omdat u graag een opleiding wilt 
die specifiek aansluit op de behoeften van uw organisatie. 
Heeft u interesse in een Incompany opleiding stuur dan een 
e-mail naar barbaraevers@vakmedianet.nl en vraag naar de 
mogelijkheden.

CedeoErkend voor Maatwerk Bedrijfsopleidingen  
en Open Trainingen

OPLEIDINGEN UPDATE PER E-MAIL
Voortaan iedere maand een actueel overzicht van de 
opleidingen per e-mail? Meld u dan nu aan voor de gratis 
Opleidingen Update en kies voor de e-mailnieuwsbrief  
van uw vakgebied. www.cmweb.nl/update

AANMELDEN EN INFORMATIE 
U kunt zich aanmelden via onze website of door  
contact op te nemen met Vakmedianet.
Telefoon 088 - 5840854
E-mail opleidingenmanagement@vakmedianet.nl
Internet www.cmweb.nl/opleidingen

KOSTEN
Zoals vermeld bij de betreffende cursus. Alle prijzen zijn per persoon en 
exclusief btw (tenzij anders vermeld). (Prijs)wijzigingen onder voorbehoud.

10% KORTING VOOR ABONNEES!
Abonnees van cm:, Executive Finance, F&A Pakket en  
SalarisMagazine ontvangen 10% korting op het inschrijfgeld.

www.cmweb.nl/btwacademy

10% KORTING  
VOOR  

ABONNEES


