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A tantárgy kódja:  
A tantárgy megnevezése (magyarul): Az EU adópolitikája 
A tantárgy neve (angolul): Tax policy in EU 
A tanóra száma nappali tagozaton (EA+SZ):  2+0   levelező tagozaton:  16+0 
Kreditérték: 3 
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága/ a tantervben történő félévi 
elhelyezkedése: 6. félév 
Az oktatás nyelve: magyar 
Előtanulmányi kötelezettségek:   
A tantárgy típusa: szakmai törzsanyag 
A tantárgyfelelős tanszék/intézet neve: Civilisztikai és Nemzetgazdasági Intézet 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Maiyalehné Dr. Gregóczki Etelka 
A tantárgy oktatói: Dr. Maiyalehné Dr. Gregóczki Etelka 
 
A tantárgy szakmai tartalma: A kurzus célja bemutatni az EU és az egyes uniós 
tagállamok adópolitikájának alakulását, az egyes fontosabb adófajták szabályozását 
és természetesen az alapvető adóügyi eljárásokat is. Mindez mindig a fontosabb 
tagállami és egyben az uniós integrációs kontextusban is. A tantárgy törekszik arra, 
hogy a hallgatók megszerezzék az adópolitikai elméleti alapokat, valamint olyan 
gyakorlati ismereteket is, amelyeket később majd képesek lesznek a szakmai 
életükben is használni. Ezen kívül meg kell ismerkedniük az EU adópolitikai 
elképzeléseivel, célkitűzéseivel, az EU koordinációs próbálkozásaival, illetve az 
egyes égető problémákkal. Fontos, hogy a kurzus abszolválása után eligazodjanak 
az ezekkel a kérdésekkel foglalkozó  tagállami és uniós szervek rendszerében.  
 
A tantárgy tananyagának leírása: * Az adófajták és adópolitikák történeti fejlődése. 
* Az adópolitika fogalma, céljai és eszközei.  * Meghatározó modern európai 
adómodellek. A nemzetközi adójog fogalma. *Az Európai Unió és az adók kérdése. * 
Az Európai Unió koordinációs próbálkozásai. * Az EU adókérésekkel foglalkozó 
szervei. Az adók és a nemzeti, illetve uniós költségvetések.* Az egyes meghatározó 
tagállamok adóigazgatási sajátosságai. *Az ún. adóparadicsomok kérdése és az 
azokkal kapcsolatos elképzelések. *Az EU és az adók: jelenlegi kihivások és a 
jövőbeli kilátások.  
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