Mastervakken
Niet-Winst & Loonheffingen
In dit vak wordt een overzicht gegeven van de loon- en inkomstenbelasting. Ook
premieheffingen, schenk-& erfbelasting komen aan de orde. Vooral de positie van de
directeur-grootaandeelhouder en het hogere personeel staat centraal. Onderwerpen als
aanmerkelijk belang & terbeschikkingstelling, bedrijfsopvolging, gebruikelijk loon,
optieregelingen en expats komen uitgebreid aan de orde. In het kader van Tax Assurance
wordt extra aandacht besteed aan de administratieve verplichtingen van de loonheffingen en
in het kader van L.E.S. wordt ook aandacht gegeven aan de niet-fiscale aspecten van
bedrijfsopvolging. Als persoonlijke adviseur van directeur-grootaandeelhouder word je als
fiscalist immers ook daarmee geconfronteerd. Denk maar aan het vinden van een goede
opvolger en familieruzies bij bedrijfsopvolging. Dit vak wordt afgesloten met een schriftelijk
tentamen.

Indirecte belastingen
In dit vak wordt een overzicht gegeven van de omzetbelasting en de Douanewetgeving. Ook
andere indirecte belastingen, zoals overdrachtsbelasting en gemeentelijke belastingen
komen aan de orde. Onderwerpen als handel met het buitenland, vastgoedtransacties en
BTW-carrouselfraude komen uitgebreid aan de orde. In het kader van Tax Assurance wordt
extra aandacht besteed aan de administratieve verplichtingen van de omzetbelasting en
Douanewetgeving. Dit vak wordt afgesloten met een schriftelijk tentamen.

IB-Winst & Tax Accounting
In dit vak staat de fiscale waardering en winstbepaling centraal. Onderwerpen als de fiscale
behandeling van onderhanden werk, vastgoed, voorzieningen, derivaten en pensioenen
komen uitgebreid aan de orde. In het kader van Tax Assurance wordt extra aandacht
besteed aan de verschillen met de commerciële behandeling van deze onderwerpen en het
bepalen van de belastingpositie in de jaarrekening. Dit vak wordt afgesloten met een
schriftelijk tentamen.

Tax Theory & Ethiek
In dit vak staan de politieke achtergronden van belastingheffing centraal. Allereerst wordt
teruggekeken naar het verleden: Hoe heeft het huidige belastingstelsel in het verleden zich
gevormd? In dat kader brengen we een bezoek aan het Belastingmuseum. Ook de sociaaleconomische aspecten komen aan de orde. Belastingheffing wordt immers door politici ook
gebruikt om de maatschappij en vooral de economie vorm te geven. Bovendien zijn er allerlei
begrotingsregels waaraan het fiscaal beleid moet voldoen. Ook allerlei ethische onderwerpen
komen aan de orde, zoals wat is de ‘geest van de fiscale wetgeving, een ‘fair share’ aan
belasting en hoe ga je als fiscalist hiermee om? Dit vak wordt afgesloten met het schrijven
van een individuele paper.
.
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Juridische vaardigheden &
In dit vak staan de vaardigheden die een fiscalist nodig heeft centraal. Studenten doen
kennis op van de diversiteit van fiscale bronnen, verkrijgen inzicht in de dagelijkse praktijk
van een fiscaal expert en zullen vaardigheid ontwikkelen in juridisch argumenteren en
adequaat communiceren. Dit alles dient ertoe dat de student bekwaamheid opbouwt in het
systematisch en consistent beoordelen van fiscale aspecten en het geven van houdbare
fiscale adviezen.

(Onderzoeks) methodologie
In dit vak wordt een overzicht gegeven van wat wetenschappelijk onderzoek behelst en
krijgen de studenten inzicht in de diverse gangbare onderzoeksmethodologiën. Daarmee
verkrijgen de studenten inzicht in de keuzen die zij hieromtrent hebben bij het inrichten van
hun eindscriptie.

Vennootschapsbelasting
In dit vak staat de winstbelasting van lichamen centraal. Onderwerpen als
concernfinanciering, de deelnemingsvrijstelling, de fiscale eenheid en fusies komen
uitgebreid aan de orde. In het kader van Tax Assurance wordt extra aandacht besteed aan
de administratieve verplichtingen van ‘Transfer Pricing’. Dit vak wordt afgesloten met een
schriftelijk tentamen.

Formeel belastingrecht
In dit vak staat de Algemene wet in zake rijksbelastingen centraal. Ook wordt aandacht
besteed aan de Invorderingswet. Onderwerpen als het verschil tussen aangifte- &
aanslagbelastingen, bezwaar & beroep, bestuurlijke boeten en fiscaal strafrecht komen
uitgebreid aan de orde. In het kader van Tax Assurance wordt extra aandacht besteed aan
de fiscale administratieplicht en in het kader van L.E.S. wordt tijdens een rollenspel een
beroepsprocedure nagespeeld. Dit vak wordt afgesloten met het schrijven van een
groepspaper.

Internationaal & Europees belastingrecht
In dit vak staan de internationale aspecten van belastingheffing centraal. Onderwerpen als
belastingverdragen, het besluit ter voorkoming van dubbele belasting, Europese wet- en
regelgeving op het gebied van belastingen komen uitgebreid aan de orde. In het kader van
Tax Assurance wordt extra aandacht besteed aan een vergelijking van horizontaal toezicht in
Nederland met die van andere landen en in het kader van L.E.S. komt de discussie rondom
belastingontwijking door multinationals expliciet aan de orde. Dit vak wordt afgesloten met
een schriftelijk tentamen.
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Tax Assurance
In vrijwel alle vakken is al aandacht gegeven aan aspecten van Tax Assurance. In dit vak
worden die aspecten gecombineerd en wordt hier een verdieping in aangebracht.
Onderwerpen als verschillende vormen van convenanten, vooroverleg, het ‘Tax Control
Framework’ en monitoring komen uitgebreid aan de orde. Dit vak wordt afgesloten met het
schrijven van een groepsadvies.
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