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:
•

Ontsluiting van de basiswetgeving,

•

Definities en kernbegrippen

•

Soorten accijnsproducten

•

Het schorsingssysteem (productie, opslag en vervoer)

•

Verschuldigdheid en schuldenaar

•

Accijnsaangifte en betaling

•

Vrijstellingsgronden

•

Het accijnsentrepot

•

De werking van het EMCS-systeem

•

Aandachtspunten in de commerciële relatie

•

Praktijkcases en oefeningen
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Doelgroep

Administratieve medewerkers en leidinggevenden uit transport,
expeditie en logistieke afdelingen verantwoordelijk voor het beheer van
goederenstroom uit de industrie en dienstverlenende logistieke
bedrijven.

Aanpak

Interactief
Theoretische basis en gestaafd met voorbeelden en oefeningen

Online opleiding

2 halve dagen van 9u tot 12.30u

Data

ONLINE
Dinsdag 23 en 30 november 2021 (am)

Deelname

ONLINE
Leden Fedustria, Co-Valent: 380 € / deelnemer
Niet-leden: 450 € / deelnemer
* Gratis voor leden van de chemische nijverheid
Bedrijven Co-Valent, graag inschrijven via volgende link: www.covalent.be
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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