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A tantárgy szakmai tartalma

Kompetenciák leírása

A nemzetközi jogszabályokból, szabályozókból, valamint együttműködési
megállapodásokból fakadó kötelezettségek, jogok, kapcsolatok, eljárások
bemutatása. Az ismeretkör bemutatja a kettős adózást kizáró egyezmények
szerkezetét, a társadalombiztosítási jogállás megállapítását a koordinációs
rendeletek alapján, a harmadik állam polgára foglalkoztatásával összefüggő
társadalombiztosítási szabályokat, az adó és járulék kötelezettségeket.
Az OECD Modellegyezmény fontosabb rendelkezéseinek ismertetése, különös
tekintettel az állandó telephely, alultőkésítés, forrásadóztatás, illetve
transzferár tárgykörökben. Az uniós normák és kettős adóztatásról szóló
egyezmények viszonya, hierarchiája.
Az ellenőrzési eljárások során az EU-s, illetve nemzetközi határon átnyúló
esetekben a nemzetközi jogszabályokból, szabályozókból, valamint
együttműködési megállapodásokból fakadó kötelezettségek, jogok,
kapcsolatok, eljárások és ezek ügyvitele. Különös tekintettel a közösségi és
magyar adóharmonizációra az áfa területén. IT ellenőrzés sajátosságai.
Tagállamok közötti koordináció sajátosságai. A költségvetési csalások
rendszerének felismerése (hiányzó kereskedő problémája.) SCAC
nyomtatvány kitöltése.

Cél, hogy a hallgatók sajátítsák el a kettős adóztatás elkerüléséről szóló, illetve
az uniós csatlakozásból eredő jogharmonizációs valamint a szociális
biztonságot koordináló közösségi rendeletek lényegi ismereteit.

1) Adó- és vámigazgatás szervezete és feladatköre
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Tantárgyi tematika heti bontásban

Az aláírás megadásának feltételei
Az értékelés módszere,
vizsgakövetelmények
A vizsga módja

Szakirodalom

Az oktató(k) elérhetősége
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2) Vámjogi alapfogalmak, a vám alapja
3) Az egyes vámeljárások
4) Az egyes vámeljárások
5) Vámtartozás, vámpreferenciák
6) Nemzetközi áruforgalomra vonatkozó tiltó és korlátozó rendelkezések
7) Az áruk származása, vámértéke
8) Vámellenőrzés
9) A vámtarifa fogalma
10) A Kombinált Nómenklatúra felépítése
11)Az áruosztályozás és áruismeret
12) A Kötelező Érvényű Tarifális Felvilágosítás intézményrendszere
13) A vámtarifa jelentősége az adóztatásban
14) Összefoglalás
15) Zárthelyi dolgozat
Az előadások legalább 70 %-án a részvétel kötelező és 1 zárthelyi dolgozat
teljesítése.
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