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De doorwerking
van algemene
rechtsbeginselen
in de BTW
Het Hof van Justitie EU, en wellicht in iets mindere mate
de nationale belastingrechter, neemt vrijwel geen beslissing
zonder de algemene rechtsbeginselen te hanteren als
maatgevend criterium. Met andere woorden, het wordt moeilijk
voor bijvoorbeeld een belastingadviseur of inspecteur om nog
een zaak te winnen zonder zich te verdiepen in de werking van
die beginselen.
De gedachte is om een groter publiek vertrouwd te maken
met de toepassing en het belang van rechtsbeginselen. Voor
nogal wat mensen in de praktijk zal het onderwerp enigszins
theoretisch klinken, ten onrechte zoals zal blijken.
Het programma is gericht op concrete toepassing en het laten
zien op welke wijze de rechtsbeginselen bijdragen aan het
oplossen van BTW problemen die zich in de praktijk voordoen.
Onze zeer ervaren sprekers besteden aandacht aan een viertal
terreinen waarbij de rol van de algemene rechtsbeginselen
nader zal worden besproken. Namelijk het beginsel van het
verbod op misbruik van recht, de vrijstellingen, het aftrekrecht
en de verhouding met de nationaal ontwikkelde beginselen van
behoorlijk bestuur.
Tijdens het congres komen diverse casussen en
praktijkvoorbeelden aan bod en zullen de sprekers onder leiding
van de voorzitter Dick van Vliet hun licht laten schijnen over de
mogelijke oplossingen.
De deelnemers aan dit congres krijgen voorafgaand een
brochure toegezonden waarin Albert Bomer de onderwerpen
zal introduceren en nader uiteenzet.

Programma
16.00 uur
Ontvangst met koffie en thee
16.30 uur
Opening door de voorzitter Dick van Vliet
		
16.45 uur
Inleiding
Albert Bomer zal een inleiding verzorgen waarin hij toelicht de
werking van de algemene rechtsbeginselen op het terrein van
de BTW en dan toegespitst op de vier terreinen die verder in het
programma aan bod komen. Albert Bomer is op 21 juni 2012
gepromoveerd aan de Universiteit Maastricht op een onderzoek
naar de doorwerking van de algemene rechtsbeginselen in
de BTW (uitgave Kluwer in de Serie Academische Fiscale
Beschouwingen).
17.15 uur
Misbruik van recht
Herman van Kesteren zal nader ingaan op het algemene
rechtsbeginsel misbruik van recht en de wijze waarop dit
beginsel zich verhoudt tot andere methoden van uitleg van de
BTW richtlijn.

17.45 uur
Vrijstellingen
René van der Paardt verzorgt het onderdeel van de vrijstellingen
in de BTW. Toegespitst op de werking van de fiscale neutraliteit
en het rechtszekerheidsbeginsel.
18.15 uur
Buffet
19.00 uur
Recht op aftrek voorbelasting
Ad van Doesum behandelt de invloed van de beginselen op de
uitleg van het recht op aftrek van voorbelasting. Hij gaat in het
bijzonder in op grensoverschrijdende situaties.
19.30 uur
Begrenzing nationale werking vertrouwensbeginsel?
Mariken van Hilten gaat in op de vraag of het Hof van Justitie EU
de werking inperkt van het in ons nationaal recht ontwikkelde
beginsel van opgewekt vertrouwen.
20.00 uur
Afsluiting/conclusies
20.30 uur
Borrel

Sprekers
 r. A.H. Bomer
D
Landelijk vaktechnisch coördinator omzetbelasting bij het
Landelijk Kantoor Belastingregio’s te ’s-Gravenhage
Prof. dr. A.J. van Doesum
Hoogleraar kostprijsverhogende belastingen Universiteit
Maastricht en leader PWC Indirect Taxes Legal Opinion
Practice
Prof. dr. M.E. van Hilten
Bijzonder hoogleraar indirecte belastingen Vrije Universiteit
Amsterdam en advocaat-generaal bij de Hoge Raad

Prof. dr. H.W.M. van Kesteren
Hoogleraar omzetbelasting Universiteit Tilburg en
partner bij PWC
Prof. dr. R.N.G. van der Paardt
Hoogleraar omzetbelasting Erasmus Universiteit Rotterdam
en partner bij Loyens Loeff
Mr. D.G. van Vliet
Vice-president bij de Hoge Raad, tevens dagvoorzitter

Ga voor meer informatie en inschrijven naar
www.kluwer.nl/opleidingen (snelzoekcode 707)

Bestemd voor
	Belastingadviseurs
	(Bedrijfs)fiscalisten
	Medewerkers belastingdienst
	Accountants
	Studenten fiscaal recht

Kosten
Het inschrijfgeld bedraagt € 195,- per persoon (excl.
btw). Studenten betalen de speciale prijs van € 55,- per
persoon (excl. btw). Hierbij zijn inbegrepen de kosten van
documentatiemateriaal, koffie, thee, buffet en parkeerkosten.
Het documentatiemateriaal wordt op de dag zelf uitgereikt. Na
ontvangst van uw aanmelding zenden wij u een bevestiging,
routebeschrijving en een factuur.

Niveaus
**	Introductie
(weinig voorkennis vereist)
***	Verdieping (redelijke voor- en p
 raktijkkennis
vereist)
****	Specialisatie (gedegen voor- en p raktijkkennis vereist
in het desbetreffende vakgebied)
*****	Master (gedegen praktijkervaring
en relevante vooropleiding vereist in het
desbetreffende vakgebied)
NOvAA
Het is de verantwoordelijkheid van de accountant om, rekening houdend met
de randvoorwaarden die door de NOvAA worden gesteld, vast te stellen of
deze cursus al of niet kwalificeert in het kader van de permanente educatie.

www.kluwer.nl/opleidingen

TaxLive is dé online
community voor de hoog
gekwalificeerde tax professional
werkzaam bij de grotere
advieskantoren, bedrijven,
overheid en rechtspraak.
Functionaliteiten
TaxLive bestaat uit een website, e-zine en lidmaatschap
van diverse social media. Op website en e-zine vindt u de
volgende onderdelen:
•

Parlementaire rubriek verzorgd door specialisten;

•

Alle edities van Vakstudienieuws Vandaag vanaf 2006;

•

 remium belastingnieuws en corporate nieuws uit
P
diverse bronnen;

•

 agelijks overzicht van al het relevante fiscale nieuws
D
op internet;

•

 iscussieforum dat open staat voor alle professionals
D
die zich hebben geregistreerd;

•

 en artikelendatabase die in de vorm van
E
whitepapers en downloads ter beschikking worden
gesteld;

•

Carrièrewissel: personalia en arbeidsmarktnieuws;

•

 olumns van vooraanstaande fiscalisten die garant
C
staan voor een kwalitatief hoogstaand kennisplatform.

(snelzoekcode 707)
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Ook interessant voor u?
De doorwerking van algemene
rechtsbeginselen in de BTW
Dit onderzoek besteedt aandacht
aan de toepassing van het
gelijkheids-, evenredigheids- en
het rechtszekerheidsbeginsel in de
jurisprudentie van het Hof van Justitie
EU op het terrein van de BTW.
Prijs: € 59,50
ISBN 9789013107715

Boek bestellen? Ga naar: www.kluwer.nl

Nieuwsgierig geworden? Kijk op:

www.TaxLive.nl

