Studiefiche HBO5 Boekhouden
Identificatie
Opleiding

:

HBO Boekhouden

Eenheid / module

:

B3 Vennootschapsbelasting

Aantal lestijden

:

80 LT

Studiepunten

:

-

Geldig vanaf schooljaar

:

2018-2019

Volgtijdelijkheid
Het wettelijk structuurschema legt de volgtijdelijkheid vast tussen de eenheden / modules.
Link naar het structuurschema.

Leerinhoud
•
•
•

•
•

Wie is onderworpen aan de vennootschapsbelasting?
Aangifteprocedure: belastbaar tijdperk en aanslagjaar, aangifteformulier, benadering van de
belastbare winst.
Bepaling van het fiscaal resultaat in de eerste bewerking: beweging van de belastbare
gereserveerde winst, verworpen uitgaven en uitgekeerde winsten en bespreking van de vrijgestelde
gereserveerde winst.
Vaststelling van de belastbare grondslag – omdeling van de winst volgens oorsprong (tweede
bewerking) en de aftrekbewerkingen (derde tot en met negende).
Belastingtarieven.

Begincompetenties
☒
☐
☐

Voldoen aan de decretale voorwaarden van het volwassenenonderwijs.
Er wordt geen specifieke voorkennis vereist.
Eindcompetenties verworven hebben van: -

Eindcompetenties
De volgende eindcompetentie(s) worden bereikt:
De cursist
•
•
•

kan het begrip 'belastingplichtige' inzake vennootschapsbelasting en de grondslag van de
vennootschapsbelasting omschrijven.
kan het begrip 'fiscale winst' verwoorden en het verschil met de boekhoudkundige winst verklaren.
kan een belastingaangifte inzake vennootschapsbelasting invullen en de verschuldigde belasting
berekenen.

Onderwijsorganisatie
Contactonderwijs
Afstandsonderwijs

:
:

100 %
0%

☐ begeleid zelfstandig leren
☒ casus gestuurd onderwijs
☐ coaching
☐ excursie
☐ groepsdiscussie
☐ groepswerk
☒ hoorcollege (doceren)

☒ onderwijsleergesprek
☐ opdrachten met feedback
☐ peer teaching
☐ practicum – atelier – labo
☐ projectwerk
☐ rollenspel
☐ seminarie

☐ simulatiespel
☐ situatiespel
☐ stage
☐ veldwerk
☐ werkcollege
☐ werkplekleren

Andere: Bemerking: -

Begeleiding
De lector is beschikbaar voor vragen.
De cursisten kunnen een beroep doen op het team studiebegeleiding en de HBO-studiecoach.
Klik hier voor alle informatie.

Evaluatie
Eerste examenperiode
Niet-periodegebonden evaluatie (gespreide evaluatie)

%

Omschrijving: - individueel themawerk

Periodegebonden evaluatie (examen)

100 %

Omschrijving:
☒ schriftelijk examen

☐ mondeling examen met schriftelijke voorbereiding
☐ mondeling examen zonder voorbereiding
☐ praktijkexamen
☐ project- of eindwerk (presentatie/verdediging)
Andere: -

Tweede examenperiode

100 %

☒ schriftelijk examen
☐ mondeling examen met schriftelijke voorbereiding
☐ mondeling examen zonder voorbereiding
☐ praktijkexamen
☐ project- of eindwerk (presentatie/verdediging)
☐ geen 2de examenkans mogelijk
Andere: -

Studiematerialen
Verplicht

:

Praktisch Vennootschapsbelasting W. VAN KERCHOVE - uitgeverij VAN IN

Aanbevolen

:

Wetgevend kader (WIB92 / KB WIB92 etc.)

Bijzondere studiekosten
-

