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A tantárgy megnevezése (idegen nyelven)
A tantárgyfelelős intézet neve
A tantárgyfelelős tanszék neve
Tantárgyfelelős neve
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Kreditérték
A tanórák száma (előadás+gyakorlat)
Az oktatás nyelve
Előtanulmányi kötelezettségek
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3 ea + 2 gy (levelező: 15 ea + 10 gy)
magyar
Adójog I.

Meghirdetési gyakorisága
Ajánlott félév

tavaszi
6. félév

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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Tantárgyi tematika heti bontásban

Az aláírás megadásának feltételei
Az értékelés módszere,
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A vizsga módja

Nappali tagozat
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A jogalkalmazói ismeretek birtokában a hallgatók magabiztosan el tudják
határolni a biztosítási kötelezettséget megalapozó jogviszonyokat. 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) Jövedéki adó
2) Energiaadó, regisztrációs adó, fogyasztói árkiegészítés
3) Népegészségügyi termékadó, baleseti adó
4) Illetékek 1.
5) Illetékek 2.
6) Illetékek 3.
7) Vagyonadók és Önkormányzati bevételek
8) Helyi adók 1.
9) Helyi adók 2.
10) Társadalombiztosítási alapok
11) Elkülönített állami pénzalapok
12) Egyéb adók és adójellegű befizetések 1.
13) Egyéb adók és adójellegű befizetések 2.
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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