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Cursusomvang
(nominale waarden; effectieve waarden kunnen verschillen per opleiding)
Studiepunten 5.0
Studietijd 150 u
Contacturen
45.0 u
Aanbodsessies en werkvormen in academiejaar 2018-2019
A (semester 1)

Nederlands

B (semester 2)

hoorcollege: plenaire
oefeningen
hoorcollege
hoorcollege: plenaire
oefeningen
hoorcollege

Lesgevers in academiejaar 2018-2019
Verhoeye, Jan

EB22

Aangeboden in onderstaande opleidingen in 2018-2019
Bachelor of Science in de handelswetenschappen
Schakelprogramma tot Master of Science in de
handelswetenschappen
Voorbereidingsprogramma tot Master of Science in de
handelswetenschappen

8.0 u
37.0 u
8.0 u
37.0 u

Verantwoordelijk lesgever
stptn
5
5

aanbodsessie
A
B

5

B

Onderwijstalen
Nederlands
Trefwoorden
ondernemerschap, vennootschappen, vennootschapsbelasting, BTW, fiscaliteit

Situering
De cursus ondernemersfiscaliteit wil de student vertrouwd maken met die takken van
het belastingrecht waar een ondernemer mee geconfronteerd wordt. Die takken zijn
vooral de vennootschapsbelasting en de B.T.W. Een reguliere vennootschap zal in
België met deze twee materies te maken krijgen. Zijdelings kunen zij in de marge ook
te maken hebben met personenbelasting voor zover de handelsactiviteit gevoerd wordt
buiten vennootschap en als natuurlijk persoon, al dan niet handelaar. Gezien de
opleiding als doelstelling heeft de voorbereiding op een aansluitende master in het
domein van de bedrijfseconomie is het essentieel dat elke student een basiskennis
heeft van deze belastingtakken.

Inhoud
De klemtoon van de cursus ligt vooreerst in het domein van de
vennootschapsbelasting. Temeer omdat daar het raakpunt met het boekhoudrecht het
meest tot uiting komt door de primauteit van het boekhoudrecht op het Wetboek van
Inkomstenbelastingen. In deze cursus worden volgende onderdelen gegeven.
Kennismaking met - het specifieke begrippenkader van vennootschapsbelasting, - het
toepassingsgebied van vennootschapsbelasting, - de grondslag van de
vennootschapsbelasting (met inbegrip van de vrijgestelde inkomsten, de
beroepskosten en de aftrekbare bestanddelen), - het winstbegrip uit de
personenbelasting met de vrijgestelde meerwaarden dat doorwerkt in de
vennootschapsbelasting - de vaststelling van het netto-inkomen binnen de
personenbelasting dat doorwerkt in de vennootschapsbelasting, - de berekening van de
belasting (gewoon stelsel van aanslag en de afzonderlijke aanslagen) en - de aangifte
in de vennootschapsbelasting. Daarnaast zal het begrippenkader inzake de Belasting
over de Toegevoegde Waarde toegelicht worden. Volgende elementen komen aan
bod: - de belastingplicht, - de werkingssfeer, - de maatstaf van heffing, - het tarief van
de belasting, - de vrijstellingen, - de aftrek van voorbelasting.
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Ten slotte wordt kort stilgestaan bij de registratierechten op onroerende goederen en
de courante vennootschapsakten.

Begincompetenties
De student moet een degelijke kennis hebben van boekhouden met in het bijzonder
vennootschapsboekhouden en boekhoudrecht, van vennootschapsrecht en
basisbegrippen van burgerlijk recht in het bijzonder van het verbintenissenrecht.

Eindcompetenties
1
1
2
1
3
1
4
5
6

Het verband leggen tussen de jaarrekening en de verschuldigde
vennootschapsbelasting en kennis hebben van de distorsies tussen beide.
De toepassing van de B.T.W. kennen en van de voorbelasting die voor een B.T.W.
belastingplichtige met recht op aftrek een kost vormt.
De kost kennen betreffende registratierechten bij verwerving van onroerende
goederen en bij de courante vennootschapsakten.
Inzicht hebben in die belastingen die voor een ondernemer een kost uitmaken.
De fiscale gevolgen van bedrijfseconomische beslissingen berekenen en inschatten.
Eenvoudige aangiftes van de vennootschapsbelasting en btw opmaken.

Creditcontractvoorwaarde
Toelating tot dit opleidingsonderdeel via creditcontract is mogelijk mits gunstige beoordeling
van de competenties
Examencontractvoorwaarde
Dit opleidingsonderdeel kan niet via examencontract gevolgd worden
Didactische werkvormen
Hoorcollege, hoorcollege: plenaire oefeningen
Toelichtingen bij de didactische werkvormen
- Hoorcolleges, waarin de relevante wetteksten worden besproken, met gebruik
van veelvuldige voorbeelden uitgewerkt tijdens de les.
- Oefeningensessies, waarin de in de hoorcolleges aangeleerde theorie wordt
toegepast.

Leermateriaal
•
•
•
•
•
•

Handboek: Van De Woesteyne, I. (2017). Fiscaal recht in essentie 2017. AntwerpenCambridge: Intersentia. 35 EUR.
De toepasselijke wetteksten samen met de in Excel uitgewerkte voorbeelden die de
leerstof verduidelijken en die opgebouwd worden tijdens de colleges en ter
beschikking worden gesteld via de leeromgeving. Daarnaast worden een aantal
relevante adviezen van de Belgische standaardsetter ter beschikking gesteld.

Referenties
De publicaties in het Tijdschift voor fiscaal recht (T.F.R.) en het Algemeen Fiscaal
Tijdschrift (A.F.T.)

Vakinhoudelijke studiebegeleiding
Tijdens de colleges worden twee sessie georganiseerd tijdens dewelke oefeningen
worden gegeven en toegelicht.

Evaluatiemomenten
periodegebonden evaluatie
Evaluatievormen bij periodegebonden evaluatie in de eerste examenperiode
Schriftelijk examen met meerkeuzevragen
Evaluatievormen bij periodegebonden evaluatie in de tweede examenperiode
Schriftelijk examen met meerkeuzevragen
Evaluatievormen bij niet-periodegebonden evaluatie
Tweede examenkans in geval van niet-periodegebonden evaluatie
Niet van toepassing
Toelichtingen bij de evaluatievormen
Een examen met meerkeuzevragen, bestaande uit een deel theorievragen en een deel
oefeningen.

Eindscoreberekening
Periodegebonden (100 % - score op 20 punten)
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