Beroepsprofiel van de MKB Belastingadviseur
1. Inleiding
Het beroepsprofiel van de Register MKB Belastingadviseur (MKB BA) bestaat uit de volgende
onderdelen:
1.
2.
3.
4.
5.

Globale beschrijving van de werkzaamheden
De niveaus waarop de MKB BA werkzaam is
De rollen die de MKB BA vervult
De kennisgebieden waarop de MKB BA opgeleid is
De competenties waarover de MKB BA beschikt

Van ieder onderdeel wordt een beschrijving gegeven.

2. Globale beschrijving van de werkzaamheden
De MKB BA is werkzaam in de fiscale adviespraktijk en treedt op als fiscaal adviseur richting interne
en/of externe klanten ten aanzien van een breed spectrum aan fiscale vraagstukken. Met name op
het gebied van de loonbelasting, de inkomstenbelasting, de omzetbelasting en de
vennootschapsbelasting geldt de MKB BA als een deskundige. Werkzaamheden van de MKB BA
kunnen onder andere bestaan uit het volgende:
-

Het adviseren op en het uitvoeren van inkomstenbelasting
Het adviseren op en het uitvoeren van omzetbelasting
Het adviseren op en het uitvoeren van vennootschapsbelasting
Het adviseren over schenk-, erf-, en overdrachtsbelasting
Het adviseren over het opstellen van een fiscale jaarrekening
Het adviseren over tax control en compliance

3. De niveaus waarop de MKB BA werkzaam is
Er worden 4 niveaus onderscheiden waarop de (aspirant-) MKB BA zijn werkzaamheden kan
verrichten:
- Trainee
- Beginnend beroepsbeoefenaar
- Ervaren beroepsbeoefenaar
- Specialist
Naarmate de MKB BA groeit in zijn functie, neemt de complexiteit van zijn werkzaamheden toe. De
mate waarin iemand begeleiding nodig heeft, neemt af evenredig met de ervaring en de groei in
functie. Schematisch ziet dit er als volgt uit:
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Studenten die bezig zijn met de opleiding tot MKB BA, zijn nog geen beginnend beroepsbeoefenaar.
Zij worden daarom aspirant-lid of zijn ingeschreven als MKB BC (indien aan die inschrijfvoorwaarden
is voldaan). Op het moment dat zij afgestudeerd zijn, kunnen zij als volwaardig lid in het MKB BAregister worden opgenomen.
De mate waarin de MKB BA groeit van beginnend beroepsbeoefenaar naar specialist, bepaalt ook
(ten dele) zijn keuzes voor de invulling van zijn permanente educatieverplichting. Zo kan een MKB BA
zich bijvoorbeeld specialiseren in complexe vraagstukken op het gebied van de indirecte belastingen
of op het gebied van complexe fiscale compliancevraagstukken.
4. De rollen van de MKB BA
De rollen die de MKB BA vervult, zijn mede afhankelijk van zijn functieniveau. De rollen die in ieder
geval onderscheiden kunnen worden, zijn die van:
- Verzorger van fiscale aangiftes
- Adviseur richting interne/externe klanten
- Gesprekspartner van de Belastingdienst
- Navigator: het analyseren van fiscale risico’s
- Sensor: het oppakken van signalen die van belang zijn voor de fiscale adviespraktijk

5. Kennisgebieden van de MKB BA
De MKB BA beschikt op HBO Bachelorniveau over fiscale kennis. De kennisgebieden voor de MKB BA
zijn: Privaatrecht, Formeel Belastingrecht, IB-geen winst en Loonbelasting, IB-winst en
vennootschapsbelasting en omzetbelasting, Ondernemingsrecht, Schenk-,erf en
overdrachtsbelastingen, (Fiscaal) Jaarrekeningrecht, Tax Control & Compliance. Personen die met
een vergelijkbaar opleidingspakket op minimaal HBO-niveau zijn opgeleid, komen ook voor de titel
MKB BA in aanmerking. De MKB BA verdiept en verbreedt zijn kennis door ieder jaar deel te nemen
aan themabijeenkomsten en updatesessies.
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6. De competenties van de MKB BA
De MKB BA beschikt over specifieke juridische vaardigheden die nodig zijn voor zijn
beroepsuitoefening. De MKB BA is in staat om wet- en regelgeving en jurisprudentie te lezen, te
begrijpen en op een correcte wijze te interpreteren en toe te passen. De MKB BA is in staat om de
juiste juridische databases te raadplegen. De MKB BA beschikt over adviesvaardigheden zodat hij in
staat is op basis van zijn fiscale kennis fiscale adviezen te verstrekken.
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