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Situering
Grondbeginselen van de fiscaliteit
Op fiscaal vlak beoogt de master opleiding voldoende - d.w.z. met het oog op de fiscale praktijk
- kennis bij te brengen van de belangrijkste fiscale stelsels, met name van
de inkomstenbelastingen (personen- en vennootschapsbelasting) en de B.T.W.
De studie van specifieke belastingstelsels veronderstelt echter inzicht in de juridische
en documentaire bronnen van het belastingrecht. Zij moet bovendien aangevuld worden met
een studie van algemene regels en beginselen die gemeen zijn aan de verschillende
belastingstelsels. Met het vakonderdeel Gronbeginselen van de fiscaliteit wordt dan
ook beoogd de kennis bij te brengen van de bronnenstructuur van het belastingrecht
en daarnaast van de algemene regels en beginselen, en tevens aan te tonen hoe deze in de
fiscale praktijk doorwerken
Fiscale procedure
Een belastingstelsel (Inkomstenbelastingen, BTW, successierechten enz.) kan slechts tot
effectieve belastingheffing leiden als dit voorzien is in regels voor de vestiging en
de invordering van de belasting. Het geheel van deze regels duidt men aan met de
term "Fiscale procedure".
Vermits de procedure de onmisbare schakel is tussen belastingstelsel en
praktische toepassing daarvan spreekt het vanzelf dat deze materie een wezenlijk
onderdeel uitmaakt van de fiscale vorming.
Inhoud
Grondbeginselen van de fiscaliteit
Juridische en documentaire bronnen van het belastingrecht
Definities en indelingen

(Goedgekeurd)
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Overzicht van het Belgisch belastingstelsel op basis van de fiscale administraties
De grondwettelijke regels met betrekking tot de belastingheffing
Juridische kenmerken van het belastingrecht
De wisselwerking tussen het belastingrecht en de andere takken van het recht
Fiscale procedure
In dit onderdeel wordt enkel de procedure op het vlak van de inkomstenbelastingen
bestudeerd. De regels die voor andere belastingstelsels gelden
komen in de betreffende opleidingsonderdelen aan bod.
De volgende onderwerpen worden behandeld
De aangifte
Het onderzoek en de controle van de aangifte
De bewijsvoering
Aanslagprocedure
De aanslag
Het betwisten van een aanslag
De invordering van een aanslag
Begincompetenties
In dit opleidingsonderdeel grijpt men terug naar begrippen, regels en beginselen uit
diverse andere takken van het recht. Het verdient dan ook aanbeveling dat de student
kennis heeft van de basisbegrippen uit het publiek en het privaat recht.
Eindcompetenties
1 Deel: Grondbeginselen van de fiscaliteit; Een kritische ingesteldheid bij het bestuderen van
1 de fiscale wetgeving.
2 Deel: Grondbeginselen van de fiscaliteit; Begrijpen dat omtrent interpretatie en toepassing
1 van de fiscale regels verschil van mening bestaat.
3 Deel: Grondbeginselen van de fiscaliteit; In staat zijn een eigen oordeel te vormen.
4 Deel: Grondbeginselen van de fiscaliteit; Inzicht in de bronnen van het belastingrecht,
1 waaronder zowel de juridische als de documentaire bronnen worden verstaan.
5 Deel: Grondbeginselen van de fiscaliteit; juridische en documentaire bronnen kunnen
1 gebruiken om fiscale vraagstukken op te lossen.
6 Deel: Grondbeginselen van de fiscaliteit; Inzicht hebben in de verwevenheid van specifieke
1 belastingstelsels met de regels van het algemeen belastingrecht.
7 Deel: Grondbeginselen van de fiscaliteit Kunnen inschatten wanneer deze regels aan de
1 orde zijn in de fiscale praktijk en ze op de concrete situatie kunnen toepassen.
8 Deel: Grondbeginselen van de fiscaliteit De grenzen van de eigen deskundigheid voor ogen
1 kunnen houden;
9 Deel: Grondbeginselen van de fiscaliteit: kunnen inschatten wanneer men beroep moet doen
1 op juridisch geschoolde specialisten.
10 Kerncompetentie Deel: Fiscale procedure; Een basiskennis van de procedure en
1 inzonderheid van de gevolgen die een miskenning van deze regels meebrengt.
11 Kerncompetentie Deel: Fiscale procedure; een eerste beoordeling kunnen geven over de
1 vraag of het optreden van de Administratie conform is aan de regels, o.a. wat
1 controlebevoegdheden en bewijsvoering betreft.
12 Kerncompetentie Deel: Fiscale procedure; inzicht hebben op de complicaties die in geval
1 van het betwisten van een aanslag kunnen opduiken, zowel wat het verweer zelf betreft als
1 wat de positie van de belastingplichtige als schuldenaar van de betwiste belasting betreft.
13 Kritisch kunnen reflecteren op complexe situaties en in staat zijn om te anticiperen op
1 mogelijke complicaties en problemen
14 inzicht hebben in de meest recente ontwikkelingen in het vakgebied; in dit verband moet er
1 op gewezen worden dat de voortdurende evolutie van wetgeving, administratieve
1 standpunten en rechtspraak, hoge eisen stelt aan de permanente vorming.
Creditcontractvoorwaarde
Toelating tot dit opleidingsonderdeel via creditcontract is mogelijk mits gunstige beoordeling van de competenties
Examencontractvoorwaarde
De toegang tot dit opleidingsonderdeel via examencontract is open
Didactische werkvormen
Hoorcollege, online hoorcollege
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Leermateriaal
Grondbeginselen van de fiscaliteit
VAN CROMBRUGGE, S., De grondregels van het Belgisch fiscaal recht - Editie 2014, 2014,
Fiscoloog Books. Prijs: +/- 35 EUR
Aanbevolen wetboek: DE GROOTE, B., DE WIELEMAKER, E., DOOLAEGE, A., EL
MOUSSAOUI, S., RUYSSCHAERT, S. en VERHOEYE, J., Wetboek Accountancy
en Fiscaliteit, Brussel, Larcier (twee delen)
Studentenprijs: +/- 35 EUR
Bijkomende documentatie: wordt meegedeeld tijdens de les.
Fiscale procedure
DE TROYER, I. en VANDENBERGHE, L., Handboek Fiscale Procedure
Inkomstenbelastingen, Antwerpen-Oxford, Intersentia Studentenprijs: +/- 45 EUR Dit werk kan
geleverd worden via de boekhandel.
De student moet ook over een fiscaal wetboek beschikken. Aanbevolen wetboek: DE
GROOTE, B., DE WIELEMAKER, E., DOOLAEGE, A., EL MOUSSAOUI, S., RUYSSCHAERT,
S. en VERHOEYE, J., Wetboek Accountancy en Fiscaliteit, Brussel, Larcier (twee delen)
Studentenprijs: +/- 35 EUR
Referenties
Vakinhoudelijke studiebegeleiding
Vraagstelling tijdens of buiten de les.
Op verzoek van de studenten kunnen bijeenkomsten met de docent worden belegd
voor bijkomende uitleg over bepaalde onderdelen van de stof.
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
Toelichtingen bij de evaluatievormen
Het examen bestaat deels uit meerkeuzevragen of varianten daarvan, en deels uit open
vragen.
Eindscoreberekening
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