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Anotācija
Nodokļu sistēmu evolūcija. Mūsdienu nodokļu politika un nodokļu reformas. Nodokļu unifikācija
un harmonizācija starptautiskās sadarbības ietvaros. Starptautiskās nodokļu tiesības. Nodokļu
tiesību avoti un principi. Nodokļu sistēmu modeļi un veidi. Ārvalstu nodokļu administrēšana un
nodokļu konsultēšana. Nodokļu lietu izskatīšana un nodokļu administrēšanas procedūras. Nodokļu
izziņa un citas specifiskās nodokļu administrācijas funkcijas.
Mērķis un uzdevumi, izteikti kompetencēs un
Eiropas Savienības nodokļu politika ir mācību priekšmets, kas dod priekšstatu par Eiropas
prasmēs
Savienības un atsevišķo ārvalstu nodokļu politiku, specifiku un iegūt prasmi orientēties ES valstu
nodokļu sistēmās. Kursa mērķis ir iepazīstināt ar ārvalstu nodokļu politikas aktuāliem
jautājumiem. Priekšmeta galvenie jautājumi: nodokļu politika un tiesības, ES nodokļu politikas
galvenie virzieni. Pamatkompetence ir prasme pielietot zināšanas nodokļu administrēšanas vai
komercdarbības lēmumu pieņemšanā un pamatošanā pasaules un Eiropas Savienības ietvaros.
Patstāvīgais darbs, tā organizācija un uzdevumi Katrā no tematiem paredzētas praktiskās nodarbības, kuru laikā notiek uzdevumu un situāciju
risināšana. Pēc praktiskajām nodarbībām studenti pastāvīgi analīzē konkrētas situācijas un
piemērus. Pasniedzējam ir konsultējoša loma teorijas apguvē un praktisko darbu vadīšanā. Studenti
patstāvīgi apgūst teorētisko materiālu: mācību materiālu, nodokļu jautājumus regulējošos likumus
un normatīvos aktus, speciālo literatūru. Studenti patstāvīgi analizē un novērtē situācijas, piedalās
diskusijās un semināros. Sagatavo un prezentē pētījumu par konkrētas valsts nodokļu politiku vai
kopīgiem nodokļu sistēmu aspektiem (administrēšana, kontrole, maksātāju tiesības).
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Tematu izklāsts
Tēma
Nodokļu politika un nodokļu tiesības
Nodokļu veidi, sistēmas, nodokļu tiesības, nodokļu tiesību avoti
Nodokļu maksātāju tiesiskais stāvoklis, nodokļu konsultanti un to loma nodokļu sistēmās
Nodokļu administrēšanas organizācija
Nodokļu administrēšanas procedūras un metodes
Nodokļu tiesvedība
Nodokļu izziņas process. Atbildība par nodokļu pārkāpumiem.
ES tiesību regulējamo nodokļu veidi Eiropas Savienībā, nodokļu regulēšanas tiesiskais mehānisms, nodokļu suverenitāte.
Nodokļu sistēma un Eiropas Kopienu tiesas, Eiropas Cilvēktiesību tiesas lēmumi, to ietekme uz nodokļu tiesībām
Ārvalstu budžeta un nodokļu sistēmas. Konkrēto valstu sistēmu analīze un īpatnības
Sasniedzamie studiju rezultāti un to vērtēšana
Sasniedzamie studiju rezultāti
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Spēj iegūt un izmantot Eiropas un starptautiskajām nodokļu tiesību pamatzināšanas tiešo un netiešo
nodokļu jomā.

Aktivitāte seminārā/lekcijā (inviduālais
darbs+darbs komandā): 30%;
Pastāvīgais darbs: 20%;
Eksāmens: 50%
Spēj veikt analīzi un izvērtējumu par starptautisko un konkrēto valstu nodokļu tiesībām, izmantojot Aktivitāte seminārā/lekcijā (inviduālais
noteiktus gadījumus (case studies) un tiesu prakses izpētes materiālus.
darbs+darbs komandā): 30%;
Pastāvīgais darbs: 20%;
Eksāmens: 50%
Spēj veikt nodokļu problēmu pamatjautājumu kritisku analīzi
Aktivitāte seminārā/lekcijā (inviduālais
un izprot jautājumus, kas attiecas uz starptautisko nodokļu plānošanu
darbs+darbs komandā): 30%;
Pastāvīgais darbs: 20%;
Eksāmens: 50%
Spēj kritiski izvērtēt pētījumu ziņojumus, kā arī zinātnisko literatūru, kas saistīta ar ārvalstu nodokļu Aktivitāte seminārā/lekcijā (inviduālais
sistēmām un integrāciju ES, prezentēt secinājumus
darbs+darbs komandā): 30%;
Pastāvīgais darbs: 20%;
Eksāmens: 50%
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