
Master 2020-2021

Nederlands belastingrecht  
(Fiscaal recht)
Is een social influencer belasting verschuldigd en zo ja 
hoeveel? In hoeverre verandert de fiscale behandeling 
als de onderneming internationaal gaat werken? En 
wat zijn de fiscale gevolgen van sleutelmomenten in 
het privéleven van een ondernemer, zoals een huwelijk, 
een scheiding of een emigratie? Is de kwalificatie als 
ondernemer voor de inkomstenbelasting hetzelfde als 
voor de omzetbelasting? In de mastertrack Nederlands 
belastingrecht leer je antwoorden vinden op fiscale 
vraagstukken met betrekking tot het belastingrecht 
voor de ondernemer en zijn onderneming. 

Achtergrond
Ondernemerschap. Rondom dit centrale thema is de 
mastertrack Nederlands belastingrecht opgebouwd. Met 
een brede opleidingsfocus leer je wat belastingen bete-
kenen voor ondernemers en hun ondernemingen. Het 
is de ideale opleiding voor functies in de Nederlandse 
belastingpraktijk. 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 beroepspraktijk. Ze zijn nauw 
betrokken bij het vormgeven van het onderwijs.

Amsterdam Law Practice
Het onderwijs in deze mastertrack is dynamisch en 
ervaringsgericht. Zo leer je bijvoorbeeld een commerciële 

Faculteit der Rechtsgeleerdheid

en fiscale boekhouding lezen en analyseren wat de fiscale 
gevolgen zijn.
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-nederlands-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)
•  Estate planning voor DGA (6 EC)
•  Loonheffingen (6 EC)
•  Omzetbelasting/overdrachtsbelasting (9 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-nederlands-belastingrecht


Meer informatie: uva.nl/llm-nederlands-belastingrecht

Toelatingseisen
De mastertrack Nederlands belastingrecht 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 mogelijkheden op 
de webpagina: uva.nl/llm-nederlands-belastingrecht 
onder het kopje ‘Toelating en inschrijving’.

Carrièreperspectief
De track Nederlands belastingrecht biedt een uitstekend 
carrièreperspectief. De afgestudeerden van deze master 
zijn werkzaam bij belastingadvieskantoren, de belas-
tingdienst, andere overheidsinstellingen, de rechtelijke 
macht, de advocatuur en uiteraard in het bedrijfsleven. Zij 
hebben hierbij door de brede opzet van de master ook een 
ruime keuze in specialismen binnen het fiscale werkveld. 

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 en februari

Deadline aanmelding 
september

1 juni

Deadline aanmelding 
februari

1 december

 Ik heb voor deze master geko-
zen op basis van geluiden uit mijn 
omgeving; reeds afgestudeerden 
die het achteraf jammer vonden 
dat ze niet voor deze studie had-
den gekozen. Voor mij waren de 
mogelijkheden tot beroepskeuze 
doorslaggevend; advies geven 
aan MKB (kleine bedrijven met 
grote verscheidenheid), dat is wat 
ik wilde. 

Het fiscaal inrichten en 
stroom lijnen van bedrijven, hoe 
kunnen zij belastingtechnisch de 
onderneming ideaal inrichten is 
in het kort waar deze master over 
gaat. Erg waardevol zijn de lessen 
van enthousiaste docenten uit de 
praktijk, deze lessen zijn hierdoor 
niet alleen theoretisch maar ook 
goed toepasbaar in de praktijk en 
vooral boeiend. 
De aansluiting met de praktijk is 
goed, probeer daarom een stage 
of een bijbaan te vinden bij een 
fiscaal kantoor, zo kan je gelijk 
toepassen wat je geleerd hebt. 
Ik ben zelf net afgestudeerd 
en werk nu bij een kleinschalig 
fiscaal adviesbureau, precies wat 
bij mij past.

Ivan Verheijen, student Nederlands 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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