Studiefiche
Vanaf academiejaar 2020-2021

Fiscaal recht (B001333)
Wegens Covid19 kan mogelijk afgeweken worden van de onderwijs- en evaluatievormen. Dergelijke afwijkingen zullen via Ufora worden gecommuniceerd.

Cursusomvang
(nominale waarden; effectieve waarden kunnen verschillen per opleiding)
Studiepunten 6.0
Studietijd 180 u
Contacturen
60.0 u
Aanbodsessies en werkvormen in academiejaar 2021-2022
A (semester 2)

Nederlands

Gent

Lesgevers in academiejaar 2021-2022
Van De Woesteyne, Inge

hoorcollege: plenaire
oefeningen
hoorcollege
RE21

7.5 u
52.5 u

Verantwoordelijk lesgever

Aangeboden in onderstaande opleidingen in 2021-2022
Bachelor of Laws in de rechten
Schakelprogramma tot Master of Laws in de rechten
Voorbereidingsprogramma tot Master of Laws in de rechten
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6
6
6

aanbodsessie
A
A
A

Onderwijstalen
Nederlands
Trefwoorden
Inkomstenbelastingen, personenbelasting, vennootschapsbelasting, btw, fiscale procedure
Situering
In dit opleidingsonderdeel wordt de student vertrouwd gemaakt met het Belgisch
belastingstelsel. Een overzicht wordt gegeven van de verschillende soorten belastingen, de
opdeling in directe en indirecte belastingen, de belastingbevoegdheden van de verschillende
overheden (gemeenten, provincies, gewesten, federale staat), de basisbeginselen van het
fiscaal recht, bevoegdheidsverdeling tussen verschillende staten, … Vervolgens wordt de
personenbelasting gedetailleerd bestudeerd. Ook de hoofdlijnen van de
vennootschapsbelasting, de BTW en de fiscale procedure komen aan bod.
De student wordt vertrouwd gemaakt met de verschillende bronnen van het fiscaal recht
(wetgeving, rechtspraak, administratieve doctrine en rechtsleer), wat het levenslang leren
mogelijk moet maken. Het gebruik van het wetboek laat toe het nodige inzicht te verwerven in
de structuur van het fiscaal recht zodat latere wetswijzigingen op een zelfstandige wijze kunnen
worden verwerkt. De student verwerft de nodige denk- en werkmethoden om fiscale problemen
waarmee hij later geconfronteerd wordt te situeren en zelfstandig op te lossen op een creatieve
en kritische manier.
Na dit opleidingsonderdeel bezitten studenten die zich verder willen specialiseren in het fiscaal
recht de nodige kennis om de verschillende opleidingsonderdelen in het fiscaal recht te volgen
die in de masteropleiding worden aangeboden (Personenbelasting, Vennootschapsbelasting,
BTW-wetgeving, Internationaal fiscaal recht, Europees fiscaal recht, Fiscale procedure ...).
Inhoud
- Basisbegrippen
- Bevoegdheden
- Algemene beginselen
- Personenbelasting (toepassingsgebied, grondslag, berekening)
-Vennootschapsbelasting (toepassingsgebied, grondslag, berekening)
-BTW
-Fiscale procedure
Begincompetenties

(Goedgekeurd)

1

Het opleidingsonderdeel vereist de kennis van het burgerlijk recht, ondernemingsrecht,
vennootschapsrecht en inzicht in het boekhoudproces.
Eindcompetenties
1 Kennis hebben van en inzicht hebben in de hoofdlijnen en ontwikkeling van het Belgisch
1 fiscaal recht.
2 Wetenschappelijke kennis hebben van de relatie en de interactie tussen fiscaal recht en het
1 gemeen recht, in het bijzonder met het burgerlijk recht, het ondernemingsrecht, het
1 vennootschapsrecht en het boekhoudrecht.
3 De wetenschappelijk-juridische onderzoeksmethodologie van het kennisdomein kennen en
1 beheersen.
4 Zelfstandig kritisch analyseren van de teksten en bronnen binnen het kennisdomein.
5 Identificeren van de fiscale problemen en deze juridisch-wetenschappelijk onderzoeken met
1 zin voor creativiteit.
6 Fiscaal-juridische argumentaties formuleren.
7 Blijk geven van een houding van zelfstudie en levenslang leren.
8 Bewust zijn van de verantwoordelijkheid van de jurist.
9 Beoordelen in welke mate het fiscaal recht bijdraagt tot duurzaamheid en suggesties
1 formuleren om dit te versterken.
Creditcontractvoorwaarde
De toegang tot dit opleidingsonderdeel via creditcontract is open: de student houdt zelf rekening met voorkennis uitgedrukt
in begincompetenties
Examencontractvoorwaarde
De toegang tot dit opleidingsonderdeel via examencontract is open
Didactische werkvormen
Hoorcollege, hoorcollege: plenaire oefeningen
Leermateriaal
• Fiscaal recht in essentie, Intersentia, meest recente uitgave (VRG-leden € 34)
• PowerPoint (Ufora)
• De belangrijkste (niet-geannoteerde) fiscale wetboeken : WIB 1992 en Wetboek BTW (VRG
• Codex Fiscaal recht : € 21 voor leden)
Referenties
J.J. Couturier, B. Peeters en N. Plets, Belgisch belastingrecht, Antwerpen, Maklu
Tiberghien - Handboek voor fiscaal recht, Mechelen, Kluwer
Vakinhoudelijke studiebegeleiding
De lesgever is na de colleges ter beschikking voor vragen, alsook na afspraak.
Evaluatiemomenten
periodegebonden evaluatie
Evaluatievormen bij periodegebonden evaluatie in de eerste examenperiode
Schriftelijk examen met open vragen, schriftelijk examen met meerkeuzevragen
Evaluatievormen bij periodegebonden evaluatie in de tweede examenperiode
Schriftelijk examen met open vragen, schriftelijk examen met meerkeuzevragen
Evaluatievormen bij niet-periodegebonden evaluatie
Tweede examenkans in geval van niet-periodegebonden evaluatie
Niet van toepassing
Eindscoreberekening
50% meerkeuzevragen
50% open vragen
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