Спецификација предмета за књигу предмета
Студијски програм
Изборно подручје (модул)
Врста и ниво студија
Назив предмета
Наставник (за предавања)
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)
Број ЕСПБ
12
Услов
Циљ
предмета

Исход
предмета

Докторске академске студије права
Докторске академске студије
Пореско право Европске уније
Проф. др Милева Анђелковић,
Димитријевић

Статус предмета
(обавезни/изборни)

Проф.

др

Марина

изборни

/
Циљ предмета је развијање научних сазнања, способности и академских вештина у
процесу истраживања у области пореског права ЕУ, развијање аналитичког
размишљања упоређивањем теоријских ставова и могућности њихове примене у
правном и економском окружењу ЕУ, овладавање научним методама у изучавању
релевантне литературе и правних извора, а све у складу са савременим правцима
развоја пореског права ЕУ као научне дисциплине.
Очекује се да савладавањем програма студент успешно може да: 1) развије
способност системског приступа порескоправним проблемима ЕУ; 2) стечена знања
примени у процесу тумачења и примене пореских норми ЕУ; 3) развије научнокритички приступ важећим порескоправним решењима ЕУ.

Садржај предмета
Теоријска
Појам и степени пореске хармонизације у ЕУ; Хармонизација у домену посредних
настава
пореза; Опорезивање потрошње у ЕУ; Хармонизација у домену непосредних пореза;
Трендови у домену хармонизације непосредних пореза; Порез на доходак физичких
лица; Порез на добит корпорација; Елиминисање двоструког опорезивања у ЕУ;
Хармонизација у домену пореске сарадње.

Практична
настава
(вежбе,
ДОН,
студијски
истраживачки рад)

Дискусија у оквиру одабраних тема, припрема и израда кратког есеја.
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у складу са темом, могу бити препоручени други извори, корисна литература и
интернет сајтови.
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе
ДОН
Студијски истраживачки рад
Остали часови
?
?
Методе
извођења
наставе

•
•
•

Предавања
Индивидуалне консултације
Групе за дискусију

Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе поена
Завршни испит
поена
активност у току
30
писмени испит
предавања
практична настава
усмени испит
50
колоквијуми
семинари
20
Списак тема по недељама
1
Утицаји европског права на национална пореска законодавства
2
Процес пореске хармонизације у ЕУ
3
Утицај праксе Европског суда правде на пореску хармонизацију
4
Хармонизација у домену посредних пореза
5
ПДВ као хармонизовани облик опорезивања потрошње у ЕУ
6
Хармонизација у домену непосредних пореза
7
Опорезивање корпорација у ЕУ
8
Пореска хармонизација versus пореска конкуренција у оквиру ЕУ
9
Опорезивање дохотка физичких лица у ЕУ
10
Могућности увођења ЕУ пореза
11
Проблеми међународног двоструког опорезивања у ЕУ
12
Пореске преваре на нивоу ЕУ
13
Опорезивање финансијских услуга у ЕУ
14
Хармонизација у домену пореске сарадње земаља чланица ЕУ
15
Будућност пореске хармонизације у ЕУ

