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Europees fiscaal recht (B001697)
Wegens Covid19 kan mogelijk afgeweken worden van de onderwijs- en evaluatievormen. Dergelijke afwijkingen zullen via Ufora worden gecommuniceerd.
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Trefwoorden
Fiscaal recht - Europees recht
Situering
Internationalisatie is een van de belangrijkste kenmerken van het huidige economische leven.
Die internationalisatie heeft talrijke raakpunten met de fiscaliteit. De fiscale jurist of adviseur die
de fiscaliteit op het hoogste niveau beoefent, kan niet functioneren zonder inzicht in de
problemen en kennis van het Europees fiscaal recht in het bijzonder en de algemene invloed
van het Europees recht op nationaal fiscaal recht.
De bedoeling van het vak bestaat erin de student inzicht in de problematiek van het Europese
kader bij te brengen en hem de noodzakelijke oplossingsgegevens aan te reiken. Daartoe
worden hem verstrekt:
- een gedegen kennis van de hoofdlijnen, principes en regels van het Europees fiscaal recht
en de ïnvloed van de Europese regels inzake vrij verkeer en het verbod van staatssteun op
interne fiscale wetgeving;
- de vertrouwdheid met de bronnen van deze rechtstak (wetgeving en verdragen, rechtspraak
en literatuur), hetgeen het levenslang leren moet mogelijk maken;
- de denk- en werkmethode om aan de hand van de algemene principes, regels en
voorbeelden uit de rechtspraak verdere concrete problemen op te lossen, op een zelfstandige,
creatieve en kritische manier.
Inhoud
- Wezen, historiek en opbouw van het Europees fiscaal recht
- Bronnen van Europees fiscaal recht
Positieve integratie (richtlijnen en voorstellen)
vs negatieve integratie
vs politieke initiatieven
- Een verkenning van de belangrijkste vormen van positieve integratie in het secundair
Europees recht onder materieel fiscaal recht
Moeder/dochterrichtlijn
Intrest & Royaltierichtlijn
Fusierichtlijn
Antibelastingontwijkingsrichtlijn
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onder formeel fiscaal recht
Arbitrageverdrag en geschilbeslechtingsrichtlijn
Uitwisseling van informatie
- Negatieve integratie door de vier vrijheden,
het verbod van staatssteun en de intentie tot vermijding van dubbele belasting
Mogelijke bijzondere vraagstukken
- Vaste inrichting
- Mensenrechten (en non-dsciminatie in het bijzonder)
- Invloed van Europees recht op dubbelbelastingverdragen
Begincompetenties
Het vak Europees fiscaal recht veronderstelt een normale kennis en beheersing van denk- en
werkmethoden in het fiscaal recht of de fiscaliteit. Het is aanbevolen dat de studenten de
eindcompetenties bezitten van het opleidingsonderdeel fiscaal recht, zoals o.a. gedoceerd in
het derde jaar van de bacheloropleiding.
Eindcompetenties
1 Grondige kennis hebben van het Europees fiscaal recht.
2 Wetenschappelijke kennis hebben van de relatie en interactie met het volkenrecht en het
1 Europees gemeenschapsrecht.
3 De wetenschappelijk-juridische onderzoeksmethodologie in het vak beheersen.
4 Diepgaand en kritisch analyseren van de teksten en bronnen
5 Identificeren van de problemen binnen het Europees fiscaal recht
6 Zelfstandig creatieve oplossingen vinden voor complexe problemen binnen het
1 kennisdomein
7 Juridisch-wetenschappelijk onderzoek in het Europees fiscaal recht ontwerpen en uitvoeren.
8 Schriftelijke communicatie over onderwerpen en vraagstukken van het Europees fiscaal
1 recht.
9 Getuigen van een bereidheid tot zelfstudie en levenslang leren.
10 Blijken geven van verantwoordelijkheidszin.
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
Begeleide zelfstudie, hoorcollege
Toelichtingen bij de didactische werkvormen
De onderwijs- en leervormen van het vak Europees fiscaal recht zijn een combinatie van:
- begeleide zelfstudie in voorbereiding op microteaching
(Studenten lezen autonoom Europese rechtspraak, die ze vervolgens zelf toelichten aan
medestudenten op vrijwillige basis. Kennis van de krachtlijnen uit deze rechtspraak behoort
vervolgens voor alle studenten tot de te verwerken leerstof. De presentaties worden bewust
niet geëvalueerd.)
- ex cathedra-onderwijs;
- gastcolleges
Leermateriaal
- Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992, OESO-Modellen en -verslagen,
EG-teksten en -rechtspraak;
- slides ter beschikking gesteld door de titularis.
Referenties
De referenties zijn terug te vinden in de syllabi. Zie o.m.:
- B. PEETERS, Mijlpaalarresten, Biblo, 2000.
- A. PIERON, L'impôt des non-résidents, Kluwer, 2002.
_ C. VAN RAAD, Teksten Internationaal & EG belastingrecht, Kluwer, Deventer.
- K. VOGEL, Doppelbesteuerungsabkommen, Beck, München.
Vakinhoudelijke studiebegeleiding
De studiebegeleiding vertoont geen bijzondere kenmerken.
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Evaluatiemomenten
periodegebonden evaluatie
Evaluatievormen bij periodegebonden evaluatie in de eerste examenperiode
Schriftelijk examen met open vragen
Evaluatievormen bij periodegebonden evaluatie in de tweede examenperiode
Schriftelijk examen met open vragen
Evaluatievormen bij niet-periodegebonden evaluatie
Tweede examenkans in geval van niet-periodegebonden evaluatie
Niet van toepassing
Toelichtingen bij de evaluatievormen
- schriftelijk, met gebruik van wetboeken en losse wetgeving.
Het examen test de kennis van en het inzicht in de gehele materie, het wetenschappelijk en
methodisch probleemoplossend denkvermogen, alsook de schriftelijke
communicatievaardigheid, om te zien of de student de gehele cursus beheerst.
Eindscoreberekening
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