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Internationaal en Europees 
belastingrecht (Fiscaal recht) 
Is Nederland een belastingparadijs? En hoe wordt er 
bepaald aan welk land de winst van een internationaal 
concern wordt toegerekend? Welke maatregelen 
zijn er in Europa en wereldwijd genomen naar 
aanleiding van de zogenoemde Panama Papers? En 
wat is de invloed van Europese (fiscale) regelgeving 
op de Nederlandse belastingwetten? De mastertrack 
Internationaal en Europees belasting recht leert je om 
dergelijke maatschappelijke vragen te beantwoorden. 
Wil je een (internationale) loopbaan waarbij je advies 
geeft aan en over het internationale bedrijfsleven? 
Dan is Internationaal en Europees belastingrecht de 
ideale opleiding.  

Achtergrond
In deze track van de master Fiscaal recht leer je hoe 
belastingen over de landsgrenzen werken en wat dit 
bijvoorbeeld betekent voor multinationals die wereld-
wijd opereren. Zo krijg je een diep inzicht in relevante 
belastingverdragen, het Europese belastingrecht, het 
vestigingsbeleid van bedrijven en fiscale transacties 
tussen aan elkaar gelieerde organisaties. 
Het onderwijs in deze mastertrack is dynamisch en sterk 
gericht op toepassing in de praktijk. 
Colleges worden gegeven door docenten die ook 
werkzaam zijn in de praktijk. Zij zijn nauw betrokken 
bij het vormgeven van het onderwijs.

Faculteit der Rechtsgeleerdheid

Amsterdam Law Practice
Deze master biedt ook een uniek programma voor 
ervaringsonderwijs als onderdeel van de Amsterdam Law 
Practice (ALP). In het vak Formeel Belastingrecht (in-
clusief Fiscaal Proces) leer je hoe je een fiscale procedure 
voor de rechter voert en hoe je een fiscaal advies schrijft. 
In de Amsterdam Law Practice leer je door te doen en 
word je opgeleid tot een jurist die het verschil maakt.

Meer informatie: uva.nl/llm-internationaal-en-europees-belastingrecht

Studieprogramma*
Het programma bestaat uit de volgende verplichte 
vakken: 
•  Belastingrecht in economisch perspectief I (6 EC)
•  Inkomstenbelasting voor het MKB (6 EC)
•  Formeel Belastingrecht (inclusief Fiscaal Proces) 

(6 EC)
•  Vennootschapsbelasting voor multinationals (6 EC)
•  Belastingrecht in economisch perspectief II (3 EC)
•  Transfer Pricing (6 EC)
•  Internationaal belastingrecht en dividendbelasting 

(9 EC)
•  Europees belastingrecht, direct (6 EC)
•  Masterscriptie (12 EC)

*Het precieze studieprogramma kan nog veranderen voor 
2020-2021. Zie studiegids.uva.nl 2020-2021 (beschikbaar vanaf 
half mei).

http://uva.nl/llm-internationaal-en-europees-belastingrecht


Meer informatie: uva.nl/llm-internationaal-en-europees-belastingrecht

Toelatingseisen
De mastertrack Internationaal en Europees belasting-
recht is direct toegankelijk voor studenten met een 
universitair juridisch bachelordiploma behaald aan een 
Nederlandse universiteit. Als je wilt worden toegelaten 
op basis van een ander diploma, kijk dan voor de moge-
lijkheden op de webpagina: uva.nl/llm-internationaal-
en-europees-belastingrecht onder het kopje ‘Toelating 
en inschrijving’.

Carrièreperspectief
De track Internationaal en Europees belastingrecht heeft 
uitstekende carrièreperspectieven. Door de sterke nadruk 
van deze opleiding op het internationale en Europese 
belastingrecht gaan afgestudeerden veelal aan de slag bij 
grote (internationale) belastingadvieskantoren en het 
(internationale) bedrijfsleven. Maar door de brede en zeer 
goede opleiding hebben studenten hierbuiten ook volop 
mogelijkheden, zoals bij de belastingdienst, de overheid, 
de (fiscale) advocatuur en de rechterlijke macht.

Civiel effect
Beschik je over een juridisch bachelordiploma behaald 
aan de UvA? Dan voldoe je bij afronding van dit master-
programma in principe aan de civiel effect-vereisten 
voor de advocatuur en de rechterlijke macht. Indien je 
het (juridisch) bachelordiploma hebt behaald aan een 
andere Nederlandse universiteit kijk dan voor de civiel 
effect-vereisten op: student.uva.nl/civieleffect.

Praktische informatie

Diploma LLM in Fiscaal recht

Vorm voltijd of deeltijd

Studielast 60 ECTS

Wettelijk collegegeld 
(tarief 2019-2020)

voltijd € 2.083,-   
deeltijd €1.775,- 

Voertaal Nederlands

Start september of februari

Deadline aanmelding 
september

1 juni

Deadline aanmelding 
februari

1 december

 Ik heb gekozen voor deze 
master omdat internationale en 
Europese initiatieven een steeds 
grotere invloed hebben op 
nationale wetgeving. Vanwege 
de druk van de publieke opinie 
en de wens van staten om 
belastingontwijking tegen te 

gaan, worden dergelijke grens-
overschrijdende maatregelen in 
snel tempo ontwikkeld. 
Een andere belangrijke reden 
om te kiezen voor deze master 
is dat er veel toonaangevende 
docenten college geven. 
Aangezien veel docenten ook 
werkzaam zijn in de praktijk, 
gaat de studiestof meer leven 
en wordt de praktische relevan-
tie veel duidelijker doordat er 
concrete voorbeelden gegeven 
kunnen worden.

Yolanda Wu, student International en Europees belastingrecht 

Amsterdam Centre for Tax Law
De opleiding vormt een academische gemeenschap met 
het Amsterdam Centre for Tax Law. Dit onderzoeks-
centrum is nauw betrokken bij het onderwijs dat in 
de master Fiscaal recht wordt gegeven. Zo doceren 
verschillende onderzoekers van het ACTL in de 
mastertrack, waardoor je in aanraking komt met hun 
baanbrekende onderzoek. Ook kunnen hierdoor actuele 
fiscale onderzoeksvragen, zoals de afschaffing van de 
dividendbelasting, in het onderwijs verweven worden. 

Studieverenigingen SFEER en Porta Adriani 
Als student kan je lid worden van twee studieverenigin-
gen: SFEER en Porta Adriani. Beide studieverenigingen 
organiseren leuke en interessante activiteiten, zoals 
bezoeken aan verschillende belastingadvieskantoren, 
studiereizen en congressen. Daarnaast zijn er ook borrels 
en andere sociale activiteiten. Kijk voor meer informatie 
op de Facebookpagina van SFEER en Porta Adriani.

Contact
Wil je meer weten over de inhoud van het programma? 
Neem dan contact op met de opleidingsdirecteur Fiscaal 
recht mw. mr. dr. S.J. Mol-Verver.
 s.j.mol-verver@uva.nl

Met algemene vragen, bijvoorbeeld over toelating en 
inschrijving, kun je terecht bij de Onderwijsbalie:
Roeterseilandcampus, gebouw A, verdieping 6 
Nieuwe Achtergracht 166, Amsterdam.
 020-525 3440 
 student.uva.nl/rechten/onderwijsbalie
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