Faculteit der Rechtsgeleerdheid

Master 2022-2023

Internationaal en Europees belastingrecht (Fiscaal recht)
Is Nederland een belastingparadijs? Hoeveel
belasting betaalt een multinational die in
meerdere landen opereert in ons land? Bij
de mastertrack Internationaal en Europees
belastingrecht, onderdeel van de master
Fiscaal recht, ligt de focus op de fiscale
problematiek van het grensoverschrijdend
ondernemen.

Jaarindeling studieprogramma

Verplichte vakken
(48 EC)

Masterscriptie
(12 EC)

Sem. 1 Sem. 2 EC

Inkomstenbelasting voor het MKB

■■■■■ ■■■■■

6

Tax Accounting I

■■■■■ ■■■■■

6

Belastingheffing van concerns

■■■■■ ■■■■■

6

Formeel Belastingrecht
(inclusief moot court)

■■■■■ ■■■■■

6

Tax Accounting II

■■■■■ ■■■■■

3

Transfer Pricing

■■■■■ ■■■■■

6

Internationaal belastingrecht en
dividendbelasting

■■■■■ ■■■

9

Europees belastingrecht, direct

■■■■■ ■■■■■

6

Scriptie Fiscaal recht

■ ■

12

Het precieze studieprogramma kan nog veranderen.
Zie studiegids.uva.nl 2022-2023 (beschikbaar vanaf half mei).
*Uitgebreide toelichting op keuzevakken, zie QR code achterzijde.
uva.nl/llm-internationaal-en-europees-belastingrecht

Internationaal en Europees belastingrecht (Fiscaal recht)
Praktische informatie

Master 2022-2023

ALP: Amsterdam Law Practice

Na je studie

Diploma

LLM in Fiscaal
Recht

Vorm

voltijd of deeltijd

Studielast

60 EC,
12 maanden

Voertaal

Nederlands

De track Internationaal en
Europees belastingrecht
heeft uitstekende carrière
perspectieven. Afgestudeerden
vinden gemiddeld binnen
3 maanden een baan. Onze
alumni komen terecht bij:

Wettelijk collegegeld
(tarief 2022-2023)

voltijd € 2.209,-

Grote (internationale)
belastingadvieskantoren

Start

september,
februari

Het (internationale)
bedrijfsleven.

Deadline aanmelding sep.

1 juni

De belastingdienst

Deadline aanmelding feb.

1 december

Studieverenigingen:

SFEER en
Porta Adriani

Minimaal één vak in je studieprogramma is
onderdeel van de Amsterdam Law Practice,
ons unieke ervaringsonderwijs.
Een eigentijdse manier van leren, waarbij
reflectie op eigen ervaringen en het
ontwikkelen van een professionele identiteit
centraal staan.

De overheid
De (fiscale) advocatuur
De rechterlijke macht

Contact
Voor inhoud
programma:

Opleidingsdirecteur Mr. dr. S.J. (Suzanne) Mol-Verver S.J.Mol-Verver@uva.nl

Voor algemene
vragen:

De Onderwijsbalie: Roeterseilandcampus, gebouw A,
verdieping 6, Nieuwe Achtergracht 166, Amsterdam.
020-525 3440, student.uva.nl/rechten/onderwijsbalie

Uitgebreide toelichting keuzevakken is te vinden op:
uva.nl/llm-internationaal-en-europees-belastingrecht
onder ‘Studieprogramma’

