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

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

Van ieder onderdeel wordt een beschrijving gegeven.
2. Globale beschrijving van de werkzaamheden
Over het algemeen is de MKB BC werkzaam bij een organisatie of als zelfstandig ondernemer belast
met de uitvoering van fiscale aangiftes en fiscaal advies. De MKB BC adviseert over de toepassing van
fiscale wet- en regelgeving die betrekking hebben op de fiscale aangiftes en de bedrijfsvoering van
klein MKB, zzp’ers en particulieren. Op uitvoerend niveau is de MKB BC een fiscale duizendpoot.
3. De niveaus waarop de MKB BC werkzaam is
Er worden 3 niveaus onderscheiden waarop de (aspirant-) MKB BC zijn werkzaamheden kan
verrichten:
- Trainee
- Beginnend beroepsbeoefenaar
- Ervaren beroepsbeoefenaar
Naarmate de MKB BC 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.
Studenten die bezig zijn met de opleiding tot MKB BC, zijn nog geen beginnend beroepsbeoefenaar.
Zij worden daarom aspirant-lid. Op het moment dat zij afgestudeerd zijn, kunnen zij als volwaardig lid
in het MKB BC-register van de SRFA worden opgenomen.
De mate waarin de MKB BC groeit van beginnend beroepsbeoefenaar naar ervaren
beroepsbeoefenaar, bepaalt ook (ten dele) zijn keuzes voor de invulling van zijn permanente
educatieverplichting. Zo kan een ervaren beroepsbeoefenaar bijvoorbeeld verdieping aanbrengen in
zijn kennisniveau op het gebied van het verzorgen van btw-aangiftes, de loonbelasting of het
verzorgen van ingewikkelde aangiftes inkomstenbelasting.

4. De rollen van de MKB BC
De MKB BC is verantwoordelijk voor het verzorgen van standaard fiscale aangiftes. Op basis van deze
aangiftes verstrekt de MKB BC adviezen aan degenen waarvoor de aangiftes zijn opgesteld. Er zijn
daarom met name twee rollen van toepassing: 1) opsteller van fiscale aangiftes; 2) adviseur over de
verstrekte aangiftes.

Classificatie: Corporate

5. Kennisgebieden van de MKB BC
De MKB BC beschikt over fiscale kennis op het niveau van een HBO Associate degree (HBO Ad). Op
het niveau van HBO Ad heeft de MKB BC de volgende vakken afgerond: Privaatrecht, Formeel
Belastingrecht, IB-geen winst en Loonbelasting, IB-winst en vennootschapsbelasting en
omzetbelasting. Daarnaast is er aandacht besteed aan de juridische vaardigheden. Personen die met
een vergelijkbaar opleidingspakket op minimaal HBO Ad-niveau zijn opgeleid, komen ook voor de
titel MKB BC in aanmerking.

6. De competenties van de MKB BC
De MKB BC beschikt over specifieke juridische vaardigheden die nodig zijn voor zijn
beroepsuitoefening. De MKB BC 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 BC is in staat om de
juiste juridische databases te raadplegen.

Classificatie: Corporate

