Studiefiche
Vanaf academiejaar 2021-2022

BTW-wetgeving (B001692)
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
45.0 u
Aanbodsessies en werkvormen in academiejaar 2021-2022
A (semester 1)

Nederlands

Gent

Lesgevers in academiejaar 2021-2022
Peeters, Bart

hoorcollege
RE21

Aangeboden in onderstaande opleidingen in 2021-2022
Educatieve Master of Science in de maatschappijwetenschappen (afstudeerrichting
rechten)
Master of Laws in de rechten

45.0 u

Verantwoordelijk lesgever
stptn
6

aanbodsessie
A

6

A

Onderwijstalen
Nederlands
Trefwoorden
Belasting over de Toegevoegde Waarde, BTW-belastingplichtige, belastbare handelingen,
vrijgestelde verrichtingen, BTW-aftrek
Situering
De doelstelling van dit opleidingsonderdeel is de student in te leiden in het Belgische BTWstelsel, zoals afgeleid uit de Europese reglementering terzake; in het bijzonder gaat de
aandacht uit naar de BTW-belastingplichtige, de belastbare handelingen, vrijstellingen en de
BTW-aftrek.
De aandacht gaat in hoofdzaak naar transacties in een commerciële omgeving, zoals
gereguleerd in de Europese richtlijnen en het Belgisch belastingrecht. De theoretische
concepten worden geïllustreerd met voorbeelden.
Inhoud
- Algemene inleiding
- Belastingplichtige
- Belastbare handelingen
- Lokalisatie en tijdstip van opeisbaarheid
- Maatstaf van heffing en tarief
- Vrijstellingen
- Aftrek en teruggaaf van belasting
Begincompetenties
Het opleidingsonderdeel veronderstelt een basiskennis van het Belgisch belastingsysteem
alsmede een elementaire kennis van boekhoudtechniek, zoals deze wordt aangebracht in de
bacheloropleiding.
Eindcompetenties
1 Begrijpen en inzicht hebben van de economische en juridische structuur van de BTW.
2 Grondig inzicht hebben van het begrip BTW belastingplichtige, inclusief zijn rechten
3 Begrijpen en inzicht hebben in de specifieke regels m.b.t. onderscheiden belastbare
1 verrichtingen
4 Beheersen van de juridisch-wetenschappelijke onderzoeksmethodologie in het vak.
5 Zelfstandig en diepgaand kritisch analyseren van de teksten en bronnen.
6 Zelfstandig identificeren en analyseren van een BTW probleem.

(Goedgekeurd)
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7 Creatief juridisch-wetenschappelijk onderzoek ontwerpen en uitvoeren op het gebied van
1 BTW.
8 Getuigen van bereidheid tot zelfstudie en verantwoordelijkheidszin.
Creditcontractvoorwaarde
De toegang tot dit opleidingsonderdeel via creditcontract is open: de student houdt zelf rekening met voorkennis uitgedrukt
in begincompetenties
Examencontractvoorwaarde
Dit opleidingsonderdeel kan niet via examencontract gevolgd worden
Didactische werkvormen
Hoorcollege
Toelichtingen bij de didactische werkvormen
Ex cathedra of online onderwijs tijdens de theorielessen, waarin illustraties, groepsdiscussies
en MC vragen worden verwerkt. Lessen worden aangevuld met oefeningen-colleges en een
groepsopdracht in kleine groepjes.
Leermateriaal
Slides, toegevoegde documentatie en lesnota's
Enkele handboeken worden voorgesteld als ondersteunend materiaal, zonder een
uitdrukkelijke voorkeur.
Referenties
De referenties naar rechtsleer en rechtspraak worden aangegeven in het lesmateriaal en/of de
bijlagen.
Vakinhoudelijke studiebegeleiding
Tijdens de colleges worden voorbeeldoefeningen verwerkt. In het aanvullend materiaal worden
verdere bijkomende oefeningen opgegeven. Studenten krijgen van alle vragen en oefeningen
tevens de antwoorden (afzonderlijk) ter beschikking. Hen wordt aanbevolen eerst oefeningen te
maken alvorens naar deze oplossingen te kijken.
Afzonderlijk zullen ook bijzondere oefeningensessies worden ingericht, waar de studenten ook
met verdere vragen terecht kunnen.
In de mate lessen fysiek ter plaatse kunnen doorgaan, is de docent een kwartier voor elke
lessessie aanwezig om desgewenst specifieke vragen te behandelen, los van de mogelijkheid
voor studenten om bijkomend via email contact op te nemen.
Evaluatiemomenten
periodegebonden evaluatie
Evaluatievormen bij periodegebonden evaluatie in de eerste examenperiode
Schriftelijk examen
Evaluatievormen bij periodegebonden evaluatie in de tweede examenperiode
Schriftelijk examen
Evaluatievormen bij niet-periodegebonden evaluatie
Werkstuk
Tweede examenkans in geval van niet-periodegebonden evaluatie
Examen in de tweede examenperiode is mogelijk
Toelichtingen bij de evaluatievormen
Enerzijds een schriftelijk examen over de theorie, waarbij gepeild wordt naar het inzicht in de
begrippen en relaties respectievelijk naar de toepassing van de BTW-regelgeving. Het examen
test de kennis, het inzicht, het wetenschappelijk en methodisch probleemoplossend
denkvermogen. In alle gevallen is het gebruik van wetboeken toegestaan.
Anderzijds worden studenten gevraagd een recent (tijdens het betreffende semester geveld)
buitenlands vonnis of arrest van een (lager) lokaal rechtscollege op te zoeken, de toepasselijke
buitenlandse wetgeving te verifiëren en te toetsen aan de Europese BTW-richtlijn. Vervolgens
moeten ze tevens nagaan hoe de door hen gekozen casus in een Belgische context zou
worden behandeld. Deze analyse moet worden uitgeschreven in een paper.
Eindscoreberekening
• 50 % schriftelijk examen
• 50 % paper
2de kans niet-periodegebonden evaluatie: nieuwe opdracht voor een nieuwe paper
(Goedgekeurd)
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Studenten die niet aan alle evaluaties deelnemen zullen als niet geslaagd worden verklaard
voor dit opleidingsonderdeel. Concreet betekent dit, dat wanneer de eindscore toch een cijfer
van tien of meer op twintig zou zijn, de eindscore wordt teruggebracht tot het niet
delibereerbaar cijfer van 7/20.
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