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Τίτλος Μαθήματος Ευρωπαϊκό Φορολογικό Δίκαιο

Κωδικός

Μαθήματος
LLM509

Τύπος μαθήματος Επιλεγόμενο

Επίπεδο Μεταπτυχιακό

Έτος / Εξάμηνο
Φοίτησης

3ο Εξάμηνο

Όνομα Διδάσκοντα Δρ Μαρία Στυλιανίδου

ECTS 10 Διαλέξεις /

εβδομάδα

3 Εργαστήρια /

εβδομάδα

Στόχοι Μαθήματος
ΣΚΟΠΟΣ

Η διδασκαλία του μαθήματος έχει σαν στόχο να κατανοήσει ο φοιτητής τους
κανόνες του ευρωπαϊκού φορολογικού δικαίου υπό το πρίσμα των
πρόσφατων εξελίξεων που έχουν σημειωθεί σε επίπεδο τόσο της
νομοθεσίας της ΕΕ όσο και της νομολογίας του ΔΕΕ.

 Θα αναπτυχθούν οι βασικές αρχές του Ευρωπαϊκού Φορολογικού Δικαίου,
οι κανόνες για την άμεση φορολογία (Οδηγία Μητρικών - Θυγατρικών,
Οδηγία Τόκων - Δικαιωμάτων, Οδηγία Συγχωνεύσεων, Φορολογία
Κληρονομιών -Δωρεών), καθώς και οι κανόνες κατά της Φοροαποφυγής
(ATAD και ATAD II).

 Επιπλέον, θα αναπτυχθούν οι κανόνες για τη Διοικητική Συνεργασία, την
ανταλλαγή πληροφοριών και την αμοιβαία συνδρομή μεταξύ των χωρών
της ΕΕ για την είσπραξη απαιτήσεων σχετικών με φόρους, δασμούς και
άλλα μέτρα, καθώς και οι κανόνες για την Προστασία μαρτύρων δημοσίου
συμφέροντος που καταγγέλλουν παραβάσεις του δικαίου της ΕΕ

Μαθησιακά
Αποτελέσματα

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ:

 O φοιτητής θα κατανοήσει την άμεση και δραστική επιρροή των

κανόνων του ευρωπαϊκού δικαίου στο εσωτερικό φορολογικό δίκαιο,

ειδικώς για φορολογικά ζητήματα που ενέχουν στοιχεία

αλλοδαπότητας,

 Θα εμπεδώσει τον κομβικό ρόλο της νομολογίας του ΔΕΕ στον

τομέα της άμεσης φορολογίας

 Θα εμβαθύνει στους κανόνες για την άμεση φορολογία, καθώς και

στους κανόνες κατά της Φοροαποφυγής

 Θα κατανοήσει τους κανόνες για τη Διοικητική Συνεργασία,

ανταλλαγή πληροφοριών και αμοιβαία συνδρομή μεταξύ των χωρών

της ΕΕ για την είσπραξη απαιτήσεων σχετικών με φόρους, δασμούς

και άλλα μέτρα

 Θα κατανοήσει τους κανόνες για την προστασία των μαρτύρων

δημοσίου συμφέροντος που καταγγέλλουν παραβάσεις του δικαίου

της ΕΕ
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Προαπαιτούμενα N/A Συναπαιτούμενα N/A

Περιεχόμενο
Μαθήματος

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

 1. Εισαγωγή στο Ευρωπαϊκό Φορολογικό Δίκαιο
 Βασικές αρχές και ερμηνεία του Ευρωπαϊκού Φορολογικού Δικαίου–

 Αρμοδιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης – Ενωσιακή δράση στον

 Τομέα της φορολογίας - Σχέση διεθνούς και ευρωπαϊκού

φορολογικού

 Δικαίου-Πηγές του Ευρωπαϊκού Φορολογικού Δικαίου

2. Ο ρόλος του Δ.Ε.Ε στη διάπλαση του ευρωπαϊκού
φορολογικού δικαίου
Νομολογιακές αρχές και κανόνες

Ad hoc παραδείγματα αποφάσεων

3. Η εναρμόνιση της άμεσης φορολογίας(Ι)
Νομική βάση της εναρμόνισης – Οδηγία Συγχωνεύσεων

4. Η εναρμόνιση της άμεσης φορολογίας (ΙΙ)

Οδηγία Μητρικών-Θυγατρικών

5. Η εναρμόνιση της άμεσης φορολογίας (ΙΙΙ)

Σύμβαση Διαιτησίας

6. Η εναρμόνιση της άμεσης φορολογίας (ΙV)

Οδηγία Τόκων Αποταμιεύσεων

7. Η εναρμόνιση της άμεσης φορολογίας (V)

Κληρονομιές-Δωρεές . Η συμβολή της νομολογίας του ΔΕΕ

8. Η εναρμόνιση της άμεσης φορολογίας (VΙ)

Οδηγία για την Αμοιβαία Συνδρομή στην Είσπραξη των Φόρων

9. Η εναρμόνιση της άμεσης φορολογίας (VΙΙ)

Οδηγία για την ανταλλαγή πληροφοριών

10.Το ευρωπαϊκό πλαίσιο για την φοροαποφυγή

 Νομολογία ΔΕΕ, Οδηγία κατά της Φοροαποφυγής (ATAD και ATAD
II)

11. Προτάσεις Οδηγιών της Επιτροπής

Κοινή Ενοποιημένη Βάση Φορολογίας Νομικών Προσώπων

(Common Consolidated Corporate Tax Base, CCCTB) – Φόρος

Χρηματοπιστωτικών Συναλλαγών (Financial Transaction Tax, FTT)

12. Προστασία μαρτύρων δημοσίου συμφέροντος που

καταγγέλλουν παραβάσεις του δικαίου της ΕΕ
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Νομολογία Ε.Δ.Δ.Α., Οδηγία 2019/1937

Μεθοδολογία

Διδασκαλίας

Lectures/Power Point presentations

Discussion – Problem solving

Βιβλιογραφία
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

 Βασιλική Αθανασάκη, Οι γενικές ρήτρες κατά της φοροαποφυγής

στο διεθνές και ευρωπαϊκό φορολογικό δίκαιο, Νομική Βιβλιοθήκη,

2019

 Pietro Boria, Taxation in European Union, Springer International

Publishing,2017

 Marjaana Helminen, EU Tax Law – Direct Taxation 2019, IBFD 2019

 Ελένη Θεοχαροπούλου, Φορολογική Διαφάνεια και Ανταλλαγή

Πληροφοριών σε καιρούς δημοσιονομικής και παγκόσμιας

οικονομικής κρίσης, Αφοί Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη, 2016

 Βασίλης Δ. Κουγέας, Ευαγγελία Μπάλτα, Ευρωπαϊκό φορολογικό

δίκαιο, Νομική Βιβλιοθήκη, 2009

 Michael Lang, Pasquale Pistone, Josef Schuch, Claus Staringer,

Introduction to European Tax Law, Spiramus Press Ltd, 2013

 Γρηγόρης Μιχαηλίδης, Εναρμόνιση της φορολογίας εισοδήματος

των επιχειρήσεων στην Ε.Ε., Νομική Βιβλιοθήκη, 2006

 Νικόλαος Μπάρμπας., Άμεσοι φόροι και κοινοτικό δίκαιο, Εκδόσεις

Σάκκουλα 2005

 Κωνσταντίνος Στεφάνου., Η φορολογία των εταιριών στο νέο διεθνές

και ευρωπαϊκό περιβάλλον,Εκδόσεις Σάκκουλα 2006

 Μαρία Στυλιανίδου, Η φορολόγηση των διασυνοριακών

κληρονομιών και δωρεών μέσα από τις αποφάσεις του Δικαστηρίου

της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Εκδόσεις Σάκκουλα 2019

 Μαρία Στυλιανίδου, Προστασία των εργαζομένων μαρτύρων

δημοσίου συμφέροντος στο δημόσιο τομέα, Νομική

Βιβλιοθήκη,2017

 Δημοσίευση των πρακτικών του Συνεδρίου «Δημόσια

Διακυβέρνηση: προοπτικές και προκλήσεις στον 21ο αιώνα», Μαρία

Στυλιανίδου, Whistleblowers: η συμβολή τους στην ακεραιότητα του

δημοσίου τομέα, σελ. 421-433, Εκδόσεις Σάκκουλα, 2019

 Ανδρέας Τσουρουφλής, Η ερμηνεία των φορολογικών συμβάσεων,

http://www.biblionet.gr/com/677/%CE%9D%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%92%CE%B9%CE%B2%CE%BB%CE%B9%CE%BF%CE%B8%CE%AE%CE%BA%CE%B7
http://www.biblionet.gr/com/677/%CE%9D%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%92%CE%B9%CE%B2%CE%BB%CE%B9%CE%BF%CE%B8%CE%AE%CE%BA%CE%B7
http://www.biblionet.gr/com/677/%CE%9D%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%92%CE%B9%CE%B2%CE%BB%CE%B9%CE%BF%CE%B8%CE%AE%CE%BA%CE%B7
http://www.biblionet.gr/author/15728/%CE%92%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%BB%CE%B7%CF%82_%CE%94._%CE%9A%CE%BF%CF%85%CE%B3%CE%AD%CE%B1%CF%82
http://www.biblionet.gr/author/15728/%CE%92%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%BB%CE%B7%CF%82_%CE%94._%CE%9A%CE%BF%CF%85%CE%B3%CE%AD%CE%B1%CF%82
http://www.biblionet.gr/author/15728/%CE%92%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%BB%CE%B7%CF%82_%CE%94._%CE%9A%CE%BF%CF%85%CE%B3%CE%AD%CE%B1%CF%82
http://www.biblionet.gr/author/15728/%CE%92%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%BB%CE%B7%CF%82_%CE%94._%CE%9A%CE%BF%CF%85%CE%B3%CE%AD%CE%B1%CF%82
http://www.biblionet.gr/author/15728/%CE%92%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%BB%CE%B7%CF%82_%CE%94._%CE%9A%CE%BF%CF%85%CE%B3%CE%AD%CE%B1%CF%82
http://www.biblionet.gr/author/85672/%CE%95%CF%85%CE%B1%CE%B3%CE%B3%CE%B5%CE%BB%CE%AF%CE%B1__%CE%9C%CF%80%CE%AC%CE%BB%CF%84%CE%B1
http://www.biblionet.gr/author/85672/%CE%95%CF%85%CE%B1%CE%B3%CE%B3%CE%B5%CE%BB%CE%AF%CE%B1__%CE%9C%CF%80%CE%AC%CE%BB%CF%84%CE%B1
http://www.biblionet.gr/author/85672/%CE%95%CF%85%CE%B1%CE%B3%CE%B3%CE%B5%CE%BB%CE%AF%CE%B1__%CE%9C%CF%80%CE%AC%CE%BB%CF%84%CE%B1
http://www.biblionet.gr/com/677/%CE%9D%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%92%CE%B9%CE%B2%CE%BB%CE%B9%CE%BF%CE%B8%CE%AE%CE%BA%CE%B7
http://www.biblionet.gr/com/677/%CE%9D%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%92%CE%B9%CE%B2%CE%BB%CE%B9%CE%BF%CE%B8%CE%AE%CE%BA%CE%B7
http://www.biblionet.gr/com/677/%CE%9D%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%92%CE%B9%CE%B2%CE%BB%CE%B9%CE%BF%CE%B8%CE%AE%CE%BA%CE%B7
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Νομική Βιβλιοθήκη, 2011

 Κωνσταντίνος Φινοκαλιώτης., Ευρωπαϊκό Φορολογικό και

Τελωνειακό δίκαιο, Εκδόσεις Σάκκουλα, 2015

 Ευγενία Χατζηιωακειμίδου., Φορολογικές συμβάσεις. Η εφαρμογή

τους στις προσωπικές εταιρίες, Νομική Βιβλιοθήκη, 2005

Αξιολόγηση
Οι μαθητές αξιολογούνται μέσω εργασιών που περιλαμβάνουν εργασίες για
το σπίτι, συμμετοχή στην τάξη, ενδιάμεση και τελική εξέταση.
Οι φοιτητές αξιολογούνται συνεχώς και οι γνώσεις τους ελέγχονται μέσω
εξετάσεων διαφορετικής βαρύτητας, η ημερομηνία και η ώρα αξιολόγησης
των οποίων καθορίζονται στην αρχή του εξαμήνου μέσω του αναλυτικού
προγράμματος του μαθήματος.
Οι μαθητές προετοιμάζονται για την τελική εξέταση, με τις επαναλήψεις της
ύλης του μαθήματος, ώστε να μπορέσουν να αφομοιώσουν το
περιεχομένου εντος των συγκεκριμένων χρονοδιαγραμμάτων.
Η τελική αξιολόγηση των μαθητών είναι διαμορφωτική και αθροιστική και
συμμορφώνεται με τα αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέσματα του θέματος
και την ποιότητα του μαθήματος.
Οι μαθητές αξιολογούνται με βάση τα ακόλουθα:
Γνώση και κατανόηση - 30%
Εις βάθος γνώση και κατανόηση των σχετικών θεμάτων ενδιαφέροντος.
Ερευνητικές και Αναλυτικές Δεξιότητες - 40%
Ικανότητα σε ερευνητικές μεθόδους και ικανότητα αξιολόγησης των
αποτελεσμάτων. Η δυνατότητα χρήσης τους με διαφορετικούς τρόπους.
Παρουσίαση και επικοινωνία - 30%
Ικανότητα επεξήγησης και υπεράσπισης των λύσεων με τη δυνατότητα να
μπορεί να μεταδίδει και να επεξηγεί τη γνώση που έχει επιτευχθεί
προηγουμένως.

Τα κριτήρια αξιολόγησης είναι διαθέσιμα σε κάθε γραπτή εργασία,
ενδιάμεση ή τελική εξέταση.

Βαρύτητα:
Τελική εξέταση 60 %
Εργασίες για το σπίτι/ομαδική εργασία (Ενδιάμεση) 30 %
Παρουσίαση εργασιών και συμμετοχή 10 %

Γλώσσα Ελληνική / Αγγλική


