“Het seminar was een mooie
verdieping op de reeds bestaande
kennis.”

“Met name de specifiek op
de sector onderwijs
toegespitste casuïstiek
was leerzaam ”

“Het was inspirerend om tijdens het
seminar met collega’s uit het
onderwijs van gedachte te kunnen
wisselen”

“Fijn dat Deloitte zulke ervaren sprekers
inzet voor het seminar. Er was veel interactie
tussen sprekers en publiek.”

Seminar
Loonheffingen & BTW in
de Onderwijspraktijk
Een greep uit de te behandelen thema’s:

“Deze cursus biedt actuele en relevante
informatie over twee belangrijke fiscale
onderwerpen die spelen in iedere
onderwijsinstelling: loonheffingen en
omzetbelasting”

“We waren meer dan positief
verrast. Het seminar was
praktisch, relevant en actueel”
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WDBA, WAS & WKA

-

Inhuur derden

-

Gevolgen reorganisaties

-

Werkkostenregeling

-

Factuurvereisten

-

Toezichthouders

-

Subsidies

-

Aftrek kosten nieuwbouw

-

Tax Control Framework

Wij werken graag met u aan de basis van uw loonheffingen- en
BTW kennis. Wij brengen u op een praktische wijze graag op de
hoogte van de actualiteiten en ontwikkelingen op het gebied van
de loonheffingen en BTW. Ons seminar Loonheffingen & BTW in
de Onderwijspraktijk biedt u die mogelijkheid en de ruimte om
praktijkervaringen met andere onderwijsinstellingen te delen.

Het seminar vindt plaats op diverse locaties in Nederland:
Eindhoven
6 april 2017
Utrecht
10 april 2017
Groningen
11 april 2017
Het programma begint om 9.30 uur, u bent vanaf 9.00 uur van
harte welkom. Na een informatief seminar zullen wij om 16.30
uur de dag afsluiten.

Het seminar is bestemd voor iedereen die in de dagelijkse
praktijk te maken heeft met de loonheffingen of BTW, denk aan
managers bedrijfsvoering, controllers, medewerkers financiën,
salarisadministrateurs en medewerkers P&O.

De kosten voor het seminar bedragen € 595,- exclusief btw per
persoon. De bedragen zijn inclusief koffie/thee, lunch en handouts met informatie van wat besproken wordt gedurende het
seminar.

Het seminar zal worden gegeven door onze loonheffingen- en
BTW-specialisten. Zij hebben ruime ervaring met betrekking tot
de fiscale aspecten rondom personeel, aansprakelijkstellingen
en BTW-aspecten bij onderwijsinstellingen.

AANMELDEN?
Stuur het volledig ingevulde aanmeldformulier naar:
NLArnhemGESSecretariaat@deloitte.nl
Tot twee weken voor aanvang van het seminar kunt u schriftelijk kosteloos
annuleren. Bij annulering binnen twee weken voor aanvang van het
seminar of niet verschijnen zonder afmelding, bent u het volledige
inschrijfbedrag verschuldigd. Indien u verhinderd bent, mag een collega
zonder bijkomende kosten deelnemen; wij stellen het op prijs als u ons
daarvan tijdig in kennis stelt.
Deloitte behoudt zich het recht voor het seminar bij onvoldoende
inschrijvingen te annuleren. U wordt hiervan tijdig op de hoogte gesteld.

Mocht u los van het seminar Loonheffingen & BTW in de Onderwijspraktijk vragen hebben,
dan kunt u natuurlijk ook contact opnemen met uw Deloitte contactpersoon.
Loonheffingen
Ben Janssen
Marjon van Ginhoven
Remco Bosgra
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benjanssen@deloitte.nl (landelijk aanspreekpunt)
mvanginhoven@deloitte.nl
rbosgra@deloitte.nl

BTW
Wiebe Dijkstra
Gerwin Volkerink
Jurgen Seton

wdijkstra@deloitte.nl (landelijk aanspreekpunt)
gvolkerink@deloitte.nl
jseton@deloitte.nl
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