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Minor Fiscaal recht
Maak kennis en verdiep je in Fiscaal recht
De minor Fiscaal recht is bedoeld voor studenten
die kennis van het fiscaal recht willen verkrijgen en
verdiepen. Ook voor reguliere rechtenstudenten kan
deze kennis belangrijk zijn. In de gehele rechtspraktijk
spelen fiscale elementen namelijk een rol. Met de minor
fiscaal recht wordt in zes verschillende vakken de basis
gelegd voor uiteenlopende specialismen in het fiscale
recht. Zo maak je door het volgen van deze minor kennis met onderwerpen die zien op de fiscale behandeling
van particulieren, ondernemers en rechtspersonen
zowel vanuit het nationale als het internationale en
Europeesrechtelijke perspectief.

Feiten & Cijfers 2021 – 2022
Naam

Minor Fiscaal recht

Studielast

30 EC

Duur

6 maanden

Taal

Nederlands

Start

September

Studieprogramma Fiscaal recht
Inleiding belastingrecht ondernemers
Sem. 1

■■■

Sem. 2

■■■

EC 6

Inleiding belastingrecht particulieren

Deze minor levert een bijdrage aan het oordeelsvermogen en de academische vorming van de jurist. De
studenten worden uitgedaagd om op verantwoorde
wijze zelf afwegingen te maken. Bovendien geeft deze
minor inzicht in verschillende fiscale rechtsgebieden.

Sem. 1

Heb je vragen over de inhoud van deze minor?
Neem dan contact op met de minorcoördinator
Suzanne Mol-Verver. E-mail: s.j.mol-verver@uva.nl

Sem. 2

■■■

EC 6

■■■

EC 6

Inkomstenbelasting DGA, inleiding
Sem. 1

■■■

Sem. 2

Inleiding belastingrecht rechtspersonen
Sem. 1

Inhoudelijke vragen?

■■■

■■■

Sem. 2

■■■

EC 6

■■■

EC 3

Inleiding Europees belastingrecht
Sem. 1

■■■

Sem. 2

Inleiding internationaal belastingrecht
Sem. 1

■■■

Sem. 2

■■■

EC 3

 facebook.com/uvarechten  instagram.com/uvarechtenuva.nl/minor

Vakken
Inleiding belastingrecht ondernemers
In dit vak wordt kennis gemaakt met de systematiek
en de kernleerstukken van de Nederlandse inkomstenbelasting zoals die gelden voor de ondernemer en zijn
onderneming. Ook wordt ingegaan op de heffing van
omzetbelasting bij deze onderneming.
Inleiding belastingrecht particulieren
In dit vak maak je kennis met de inkomstenbelasting
heffing van particulieren (niet-ondernemers). Denk
daarbij aan de belastingheffing over loon, de eigen woning en periodieke uitkeringen, maar ook van vermogen
(box 3-heffing). Verder behandelt dit vak aspecten van
loonbelasting en erf- en schenkbelasting.
Inkomstenbelasting DGA, inleiding
In dit vak maak je op inleidend niveau kennis met alle
fiscale perikelen waar een zogenoemde ‘directeurgrootaandeelhouder’ (DGA) mee geconfronteerd wordt.
De focus ligt hierbij op de inkomstenbelasting en de
loonbelasting. Het gaat dan met name om het analyseren
van de fiscale gevolgen die optreden indien de DGA
en ‘zijn’ BV rechtshandelingen uitvoeren en welke
samenhang daartussen bestaat.

Inleiding belastingrecht rechtspersonen
In dit vak maak je kennis met de Wet op de vennoot
schapsbelasting 1969 die van toepassing kan zijn
op het Nederlandse geïncorporeerde midden- en
kleinbedrijf waarvan de activiteiten zich beperken tot de
landsgrenzen. Naast de basisbegrippen van de vennootschapsbelasting waaronder de winstberekening wordt
ook ingegaan op een aantal bijzondere elementen van
deze heffing zoals de deelnemingsvrijstelling, de fiscale
eenheid en de regels rondom de verliesverrekening.
Inleiding Europees belastingrecht
Aan bod komen de volgende algemene leerstukken van
het Europese belastingrecht:. (1) rechtstreekse werking,
(2) EU-conforme interpretatie, (3) effectiviteitsbeginsel
en (4) EU-verdragsvrijheden toegepast op natuurlijke
personen.
Inleiding internationaal belastingrecht
Het vak behandelt het ontstaan en de voorkoming van
van dubbele belasting als gevolg van grensoverschrijdende
activiteiten. Er wordt ingegaan op de verschillende bronnen van internationaal belastingrecht en op de algemene
beginselen van internationaal belastingrecht.

Toelating
De minor staat open voor rechtenstudenten en
studenten van universitaire interdisciplinaire studies,
zoals PPLE, AUC, Europese studies en bestuurskunde
die een ‘law track’ volgen. Volg je een universitaire bacheloropleiding, maar voldoe je niet aan de toelatingseis
en wil je toch graag de minor volgen? Neem dan contact
op met de coördinator. Deze minor is niet toegankelijk
voor hbo-studenten.

“

Meer informatie
 a het volgen van deze minor ben je op
N
de hoogte van de belangrijkste fiscale
specialismen en dat komt in de gehele
rechtspraktijk goed van pas.”
mr. dr. Suzanne Mol- Verver
Minorcoördinator

Bekijk ook het filmpje op uva.nl/minor
Inhoud:
Studiegids.uva.nl
Praktische informatie:
Kijk bij minors in de A-Z-lijst op student.uva.nl/rechten
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