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A tantárgy szakmai tartalma

Az adójogi alapismeretek egyrészt a jövedelemadók rendszerét mutatja be,
külön ismertetve a magánszemélyekre és külön a társaságokra vonatkozó
adózási szabályokat. A tantárgy nem csak az anyagi jogi szabályokat, hanem a
kapcsolódó eljárási (elsősorban bevallási) szabályokat és gyakorlatban
előforduló példákat dolgoz fel. Emellett rámutat azokra a kapcsolódási
pontokra is, amelyek ismerete más adójogszabályok alkalmazásához is
szükséges. A közvetett adókon keresztül, azon belül is az általános forgalmi
adó hazai szabályozásához kapcsolódóan bemutatja az EU keret szabályozását
is (HEÁ-irányelv), valamint az új jövedéki adó törvény főbb szabályainak
bemutatása és az úgynevezett kisadók általános ismertetése.
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Kompetenciák leírása

Tantárgyi tematika heti bontásban

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

Nappali tagozat
2015/2016.

Cél, hogy a hallgatók ismerjék meg a jövedelemadók rendszertanát, gyakorlati
összefüggéseit. Kapjanak ismerteket a jövedelemadózással kapcsolatos
adójogszabályról, legyenek képesek átlátni az adóigazgatás komplex jellegét,
hogy adott esetben bevallási, eljárási vagy akár ellenőrzési szakterületeken is
teljes értékű munka végzésére alkalmasak legyenek.
Ismerik és a gyakorlatban alkalmazni tudják – akár funkcionális területen is –
az egyes jogviszonyokhoz kapcsolódó közteherviselési szabályokat.
A hallgatók a kurzus végeztével felismerik a közvetett adózás logikáját,
minősíteni tudják az egyszerűbb adózási tényállásokat, átlátják a költségvetési
kapcsolódási pontokat, és alkalmasak akár ellenőrzési szakterületen is a
feladat ellátására.
A hallgatók a szabályok ismeretében részt tudnak venni az önkormányzati
adóhatóság adóztatási (eljárási, hatósági, ellenőrzési) feladatainak ellátásában.

1) Az adójog általános része
2) Személyi jövedelemadó 1.
3) Személyi jövedelemadó 2.
4) Személyi jövedelemadó 3.
5) Egyszerűsített közteher-viselési hozzájárulás
6) Társasági adó 1.
7) Társasági adó 2.
8) A vállalkozások jövedelmét, bevételét, vagyonát terhelő egyéb központi adó
9) Egyszerűsístett vállalkozói adó
10) Fogyasztást terhelő adók
11) Általános forgalmi adó 1.
12) Általános forgalmi adó 2.
13) Általános forgalmi adó 3.
14) Zárthelyi dolgozat
15) A félév során tanultak összegzése
Az előadások legalább 70 %-án a részvétel kötelező és 2 zárthelyi dolgozat
teljesítése.
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