1.

A tantárgy elnevezése
(magyar nyelven)

Adóigazgatás és -eljárás

2.

A tantárgy elnevezése (angol
nyelven)

Tax administration and proceeding

3.

A tantárgy Neptun-kódja

ÁKKÁIO01

4.

A tantárgy kreditértéke
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5.

A szakok (szakirányok),
ahol oktatják

Államtudományi osztatlan mesterképzés

6.

A tantárgy meghirdetésének
gyakorisága/a tantervben
történő félévi elhelyezkedése

7. félév

7.

Az oktatásért felelős oktatási Államháztartástani és Pénzügyi Jogi Intézet
szervezeti egység

8.

A tantárgyfelelős oktató

Dr. Gregóczki Etelka, egyetemi docens, PhD.

9.

A tantárgy óraszáma, a
foglalkozás típusa

nappali: 30+15 az adott félévben levelező: 15
óra/félév

10. A tantárgy szakmai
tartalma (magyar nyelven)

2017. január 1-jétől átalakul az adóigazgatás
rendszere, amely az adózás rendjéről szóló
törvény újraszabályozását is jelenti, amelynek
célja átlátható és közérthető szabályozási
környezet mellett az adóhatóság szolgáltató
jellegének erősítése; az önkéntes jogkövetők
támogatása kötelezettségeik teljesítésében,
valamint az adózók adminisztrációs terheinek
csökkentése.
Ezen új követelmények mentén felépülő adózási
rend azonban megtartja azt a struktúrát, amely
jelenleg is jellemzi a törvény felépítését:
• egyes adókötelezettségek,
• adóigazgatási eljárások és
• jogkövetkezmények.
A tantárgy kidolgozásakor ezek a változások

beépítésre kerülnek.
11. A tantárgy szakmai
tartalma (angol nyelven)

The rules of taxation change on 1 January 2017,
this means the modification of the Act on the
Rules of Taxation with the goals of making the
regulatory environment transparent and clear
while also strengthening the service provider
aspect of the tax authority; supporting taxpayers
who abide by the law to perform their obligations
and reducing the administrative burden of the
taxpayers.
Based upon these requirement the Act on the
Rules of Taxation will retain its previous
structure:
• definition of tax liabilities;
• tax administration proceedings and
• sanctions.
During the development of the course these
changes were incorporated.

12. Az elérendő kompetenciák
(magyar nyelven)

A tantárgy alapvetően az adózás rendjének
legfontosabb szabályait dolgozza fel. Bemutatásra
kerül az Adózás rendjéről szóló törvény alapelvei
és a szabályozás hatálya (területei, személyi,
tárgyi), valamint a törvény elhelyezése a mai
magyar jogrendszerben és az adózás
folyamatában. A hallgatók képesek lesznek az
adózási szabályok áttekintésére és gyakorlati
alkalmazására.

13. Az elérendő kompetenciák
(angol nyelven)

The course elaborates the most important rules of
taxation, such as the principles, the territorial,
personal and material scope and the setting of the
act in the current Hungarian legal system and in
the process of taxation. The student will be able to
interpret the rules of taxation and apply them in
practice.

14. Előtanulmányi (előzetes)
követelmények

Közteherviselés - Adójog

15. A tantárgy tematikája

1. Az adóeljárás kialakulása, alapfogalmai. Az
adózás rendjének szabályozási háttere.
2. Az adózás szereplői az adózó és
adóhatóságok. Az adózók minősítésének
kategóriáit is szemléltetjük, és az azokhoz
kapcsolódó kedvezmények a megbízható
adózók tekintetében, illetve szigorúbb
adóhatósági magatartást a kockázatos adózók
irányába.
3. Az adóhatóságok korábbi és jelenlegi
szervezete
Az adóhatóságok hatásköre, illetékessége,
szervezeti felépítése.
Az adóhatóságok korábbi és jelenlegi
szervezete
Az adóhatóságok hatásköre, illetékessége,
szervezeti felépítése.
4. Az adóhatóság által az adózók számára
nyújtott szolgáltatások és feladataik.
5. Az adózó és más szereplők az adózásban
6. Az egyes adókötelezettségek részletes
bemutatása: Bejelentési, nyilatkozattételi
kötelezettség
7. Adómegállapítási kötelezettség, Adó
bevallásának kötelezettsége, Adó
megfizetésének kötelezettsége, Bizonylatok
kiállításának és megőrzésének kötelezettsége,
Könyvvezetési, nyilvántartási kötelezettség,
Adatnyilvántartási, adatszolgáltatási
kötelezettség, Adólevonási, adóbeszedési
kötelezettség, Pénzforgalmi számlanyitási
kötelezettség
8. Az adóeljárás (Art, Ket. összehasonlítása; adómegállapítási módok, jogkövetési és
ellenőrzési szakasz) az adóigazgatási eljárás
legfontosabb szabályai.
9. Az adóigazgatási eljárás részei:ellenőrzés,
hatósági eljárás, végrehajtási eljárás,
10. Az adóellenőrzés általános kérdései, szankciók
és intézkedések az eljárásban.
11. Az ellenőrzés fogalma, különböző
csoportosításai az Art. Alapján
12. A végrehajtási eljárás menetének bemutatása
jogeseteken keresztül
13. A NAV tevékenységének adatokkal történő
összefoglaló bemutatása
14. A helyi adók tekintetében megjelenő
adóztatási feladatok
15. Elektronikus adóbevallás kérdései

16. A foglalkozásokon való
részvétel követelményei

Az előadások legalább 70%-án kötelező a
részvétel, további távollét esetén a TVSZ 19. §.ban foglaltak az irányadóak.

17. A félévközi feladatok, az
ismeretek ellenőrzésének
rendje

kollokvium

18. Az aláírás és a kreditek
megszerzésének pontos
feltételei

Részvétel az előadások legalább 70%-án, valamint
az évközi zárthelyi dolgozat (vagy beszámoló)
sikeres teljesítése.

19. A kötelező és ajánlott
irodalom jegyzéke (magyar
nyelven)

Kötelező
1. Herich György: Adótan 2018
Gyártói kód: 612/2018
Megjelenés: 2018
Kiadó: Penta Unió
2. Dr. Herich György: Adóellenőrzés
Cikkszám: 660/2008
Megjelenés: 2018
Kiadó: Penta Unió
3. Pénzügyi jog II. [szerk: Simon István (Osiris
Bp. 2012)] (ISBN 9789632762289)
4. Az adóigazgatási rendtartásról (Air.) szóló
2017. évi CLI. Törvény
5. Az adózás rendjéről (Art.) szóló 2017. évi CL.
Törvény
6. Az adóhatóság által foganatosítandó
végrehajtási eljárásokról (Avt.) szóló 2017. évi
CLIII. törvény
4. Folyóiratok kijelölt cikkek. ADÓ, A
PÉNZÜGYI KORMÁNYZAT LAPJA,
SZÁMVITEL ADÓ KÖNYVVIZSGÁLAT stb.
Ajánlott
1. Szilovics Csaba: Az adók rendszerezése - az
adózás anyagi és eljárási jogi szabályozása.
Adózási pénzügytan és államháztartási

gazdálkodás - Közpénzügyek és államháztartástan
II. Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Budapest,
2015. II. Nemzeti Közszolgálati Egyetem,
Budapest, 2015. 311-339. o . (ISBN:978-6155527-12-8
20. A kötelező és ajánlott
irodalom jegyzéke (angol
nyelven)

National Tax and Customs Administration bulletin
http://en.nav.gov.hu/
Act CL of 2017 on the Rules of Taxation,
Act CLI of 2017 on Tax Administration
Procedures

