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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 2)

Nederlands

Gent

Lesgevers in academiejaar 2021-2022
De Raedt, Sylvie
Delanote, Mark

hoorcollege
RE21
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
Medelesgever
stptn
6

aanbodsessie
A

6

A

Onderwijstalen
Nederlands
Trefwoorden
Fiscaal recht, procedure, taxatie, geschillen, formalisering fiscale schuld
Situering
De fiscale procedure of het formeel fiscaal recht bepaalt de regels om de verschuldigde
belasting in te vorderen. Het formeel fiscaal recht heeft tot doel de fiscus het bestaan van de
belastbare feiten te laten kennen, hem de omvang ervan te laten controleren en hem de
aanslag te laten vaststellen en invorderen, terwijl aan de belastingplichtige de nodige
waarborgen worden verstrekt om niet onrechtmatig of willekeurig te worden aangeslagen. Een
fiscaal jurist of adviseur die een wetenschappelijk inzicht in de fiscaliteit beoogt en zijn
opdrachtgevers een volledig dienstenpakket wil aanbieden, moet een grondige kennis hebben
van het formeel fiscaal recht.
De bedoeling van het vak bestaat erin de student inzicht te geven in de problemen van het
formaliseringsproces van de fiscale schuld in de belangrijkste takken van het fiscaal recht (IB,
BTW, registratie- en successierechten, regionale en lokale belastingen en hem de
noodzakelijke oplossingsgegevens aan te reiken
Inhoud
I. Aangifte en ontstaan van de fiscale schuld
II. Controle (beginselen, technische regels en samenwerking)
III. Bewijs (bewijslast, bewijsmiddelen, gemeenrechtelijk en specifiek fiscaal)
IV. Aanslagprocedure (rectificatie en ambtshalve aanslag)
V. Aanslag en aanslagtermijnen
VI. Geschillenprocedure
- administratief beroep
- gerechtelijke geschillenprocedure
VII. Invordering (eisbaarheid, betwiste belastingen, interesten)
VIII. Vervolgingen IX. Maatregelen om de inning van de belasting te verzekeren
X. Administratieve sancties (Belgisch recht en EVRM)
XI. Fiscaal strafrecht (toepassingsgebied, interactie fiscaal onderzoek en strafonderzoek,
strafvordering).
Begincompetenties
Het vak Fiscale procedure veronderstelt een normale kennis en beheersing van denk- en
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werkmethoden in het fiscaal recht of de fiscaliteit, zoals ze worden opgedaan in het basisvak
over fiscaal recht.
Eindcompetenties
1 Grondige kennis hebben van het formeel fiscaal recht.
2 Wetenschappelijke kennis hebben van de relatie en de interactie van het kennisdomein met
1 het materieel fiscaal recht, het bestuursrecht, het verbintenissenrecht en het procesrecht.
3 Beheersen van de wetenschappelijk-juridische onderzoeksmethodologie in het vakgebied.
4 Diepgaand en kritisch analyseren van teksten en bronnen uit het kennisdomein.
5 Begeleiden van het formaliseringsproces van de fiscale schuld, voor niet-juristen tot en met
1 de administratieve geschillenprocedure, en voor juristen tot en met de gerechtelijke
1 geschillenprocedure.
6 Zelfstandig en creatief juridisch-wetenschappelijk onderzoek in het formeel fiscaal recht
1 ontwerpen en uitvoeren.
7 Mondeling communiceren over onderwerpen en vraagstukken van het kennisdomein.
8 Bereid zijn tot zelfstudie en levenslang leren.
9 Zin voor verantwoordelijkheid hebben.
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
Toelichtingen bij de didactische werkvormen
Leermateriaal
• de fiscale wetboeken;
• ppt-presentatie ter beschikking gesteld door de docent
• eventueel aanvullend lesmateriaal of syllabus
Referenties
De referenties worden ter beschikking gesteld.
Vakinhoudelijke studiebegeleiding
Het vak vergt weinig bijzondere studiebegeleiding omwille van de kwantiteit en kwaliteit van de
beschikbare literatuur. Op nagenoeg alle vragen vindt men in de literatuur een (begin van)
antwoord.
Evaluatiemomenten
periodegebonden evaluatie
Evaluatievormen bij periodegebonden evaluatie in de eerste examenperiode
Mondeling examen
Evaluatievormen bij periodegebonden evaluatie in de tweede examenperiode
Mondeling examen
Evaluatievormen bij niet-periodegebonden evaluatie
Tweede examenkans in geval van niet-periodegebonden evaluatie
Examen in de tweede examenperiode is mogelijk
Toelichtingen bij de evaluatievormen
Mondeling met schriftelijke voorbereiding, en met gebruik van de wetboeken.
Eindscoreberekening
100 % periodegebonden evaluatie.

(Goedgekeurd)

2

