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Btw in het onderwijs
Leer btw binnen uw organisatie beter te managen.

Datum, locatie & tijd
Kijk op onze website voor actuele
informatie over data, locatie en
trainingstijden.

Btw-regelgeving geeft helaas meestal geen concrete handvatten. U zult de btw-regelgeving
dus zelf moeten interpreteren. Dit is zeker niet altijd eenvoudig. Wij kunnen ons heel goed
voorstellen dat bij u de behoefte bestaat aan informatie. Vooral praktische informatie die u in
staat stelt ‘de btw’ binnen uw organisatie beter te kunnen managen. En dat is precies waarom
PwC’s Academy de training ‘Btw in het onderwijs’ aanbiedt.

Voor wie?
Deze training is geschikt voor iedereen die
zijn/haar kennis op het gebied van btw in het
onderwijs wil vergroten of updaten.

Voorafgaand aan de training volgt u een korte elearn. U
leert hierdoor in vogelvlucht de belangrijkste btw-regels
en vraagstukken kennen.

Trainers
Onze trainers zijn ﬁscaal adviseurs met een
focus op btw- en overdrachtsbelastingadvies
aan onderwijsinstellingen.
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Aanmelden
Voor uw aanmelding en meer informatie
verwijzen wij u naar onze website:
www.pwc.nl/academy
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PE-uren
Deze training geeft recht op
7 PE-uren/punten. Kijk op onze site
voor meer informatie.

De training gaat onder meer in op:
de belangrijkste theorie van de btw, zoals het
begrip ondernemerschap in de btw, de ﬁscale
eenheid in de btw en prestaties in de btw;
toepassing van de btw-onderwijsvrijstelling en
andere voor onderwijsinstellingen relevante btwvrijstellingen;
PwC’s Academy kan deze training ook op maat
maken voor uw organisatie. Neem voor meer
informatie contact met ons op of kijk op onze
website: www.pwc.nl/academy

de btw-gevolgen van samenwerking tussen
onderwijsinstellingen onderling, met andere
publieke instellingen en met het bedrijfsleven;
de regels rondom (pro-rata) aftrek van btw op
gemaakte kosten en de actuele ontwikkelingen
op dit gebied.
Na aﬂoop van deze training:
bent u in staat om kansen en risico’s op
btw-gebied te signaleren binnen uw instelling;
bent u in staat om de maatregelen te bepalen
die nodig zijn om btw-risico’s te beheersen en
btw-kansen te benutten;
kunt u uw rol als btw-aanspreekpunt
binnen uw organisatie beter vervullen.
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