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Trefwoorden
Fiscaal recht, belasting van niet-inwoners, internationaal recht, dubbelbelastingverdragen
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 de internationale component
verbonden met (overwegend) nationaal fiscaal recht.
De bedoeling van het vak bestaat erin de student inzicht in de fiscale problematiek van de
internationalisatie 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 internationaal fiscaal
recht;
- 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 en regels verdere
concrete problemen op te lossen, op een zelfstandige, creatieve en kritische manier.
Inhoud
- Belastingsoevereiniteit en territorialiteit
- Intern Belgisch recht
- Belasting van niet-inwoners
- Eenzijdige maatregelen
- Verdragsrecht
- Toepassingsgebied en begrippen
- Verdeling heffingsbevoegdheid
- Methoden ter voorkoming van dubbele belasting
- Non-discriminatie
- Onderling overleg
- Interpretatie van verdragen
- Economische dubbele belasting
- Multinationale ondernemingen
- Winstverschuivingen
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- Internationale fiscale planning
- Verliesverrekening
Begincompetenties
Het vak internationaal fiscaal recht veronderstelt een normale kennis en beheersing van denken werkmethoden in het fiscaal recht. Dit impliceert dat in de bachelor of (het eerste jaar van
de) initiële master in de rechten een basisvak Fiscaal recht werd gevolgd.
Eindcompetenties
1 Grondige kennis hebben van het internationaal fiscaal recht.
2 Wetenschappelijke kennis hebben van de relatie en interactie met het volkenrecht.
3 Beheersen van de wetenschappelijk-juridische onderzoeksmethodologie van het
1 kennisdomein
4 Diepgaand en kritisch teksten en juridische bronnen analyseren.
5 Problemen binnen het internationaal fiscaal recht identificeren.
6 Zelfstandig en creatief complexe problemen van het kennisdomein oplossen.
7 Juridisch-wetenschappelijk onderzoek in het internationaal fiscaal recht organiseren en
1 uitvoeren.
8 Schriftelijk communiceren over kennisinhouden en vraagstukken van het internationaal
1 fiscaal recht.
9 Bereidheid hebben tot zelfstudie en levenslang leren.
10 Zin voor verantwoordelijkheid en integriteit hebben in het licht van de redelijke
1 heffingsaanspraken van overheden in een moderne en evoluerende wereld.
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
De onderwijs- en leervormen van het vak Internationaal fiscaal recht nemen de vorm aan van
fysiek (of online) ex cathedra-onderwijs.
Leermateriaal
- Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992, OESO-Modellen en -verslagen;
-Meest relevante door België gesloten verdragen ter vermijding van dubbele belasting
- Handboek: "FIscaal compendium - internationaal fiscaal recht", Editie 2019.
Referenties
Verdere referenties zijn terug te vinden in het handboek.
Vakinhoudelijke studiebegeleiding
De studiebegeleiding vertoont geen bijzondere kenmerken.
Evaluatiemomenten
periodegebonden en niet-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
Mondeling examen, werkstuk
Tweede examenkans in geval van niet-periodegebonden evaluatie
Examen in de tweede examenperiode is mogelijk
Toelichtingen bij de evaluatievormen
• Het schriftelijk examen test de kennis, het inzicht, het wetenschappelijk en methodisch
• probleemoplossend denkvermogen, alsook de schriftelijke communicatievaardigheid, om te
• zien of de student de gehele cursus beheerst. Op het examen mogen wetboeken, het
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•
•
•
•
•

modelverdrag, commentaren en rechtspraak worden gebruikt.
Werkstuk: Het onderwerp van de paper wordt bepaald door de lesgever en moet worden
ingeleverd tegen de eerste maandag van december. De bespreking zal in de loop van
december individueel met elke student afzonderlijk worden gevoerd, niet tijdens de lessen,
maar op afspraak. 2de kans: herwerken van de paper.

Eindscoreberekening
• Schriftelijk examen: 50%
• Werkstuk en mondelinge toelichting/bespreking: 50%
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