SILLABUSZ

I. Általános információk
Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad
Intézmény neve
Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar
Kar
Gazdaságtudományi Tanszék
Tanszék
Szak
Pénzügy Bank
Tantárgy
Adózás
5
Szemeszter (1-6)
4
Kreditek
Kötelező
Opciós
Fakultatív
Besorolás (aláhúzandó)
II. Heti óraszám
Előadás
Szeminárium
Labor
Gyakorlat
2
2
III. Tantárgy oktatója vagy oktatói
Név
Beosztás
Tanszék
Tevékenység:
Szász Erzsébet
Docens
Gazdaságtudományi
Előadás
Szász Erzsébet
Docens
Gazdaságtudományi
Szeminárium
Labor
Gyakorlat
IV. A tantárgy célkitűzései
Általános célkitűzések: Az adózás elméleti és gyakorlati ismereteinek elsajátítása és
alkalmazása;
Az adózás egészének és részterületeinek megértéséhez szükséges készségek megszerzése.
A vállalkozók adójellegű kötelezettségeivel kapcsolatos feladatainak elvégzéséhez szükséges
ismeretek és készségek elsajátítása
Sajátos célkitűzések: az adózás és számvitel közötti kapcsolat megértése, a román adózási
szaknyelv elsajátítása, online adatbázisok, adózási rendszerek megismerése, használata. A
vállalkozások/egyéb szervezetek/magánszemélyek adójellegű kötelezettségeivel kapcsolatos
feladatok ismerete
V. Kompetenciák
Szakmai kompetenciák: az adózás szempontjából releváns normák helyes értelmezése, az új
adózási normák követése; az adójellegű kötelezettségekkel kapcsolatos feladatok ellátása:
adókötelezettségek kiszámítása, bevallások elkészítése stb.; jogforrások és adatbázisok
megfelelő alkalmazása, szakmai kommunikáció
Általános kompetenciák: Kritikai gondolkodásmód kialakítása. A szakmai etika alapelveinek,
normáinak és értékeinek alkalmazása a saját szigorú, hatékony és felelősségteljes
munkastratégiáján belül.
A folyamatos képzés lehetőségeinek meghatározása, valamint az erőforrások és a tanulási
technikák hatékony felhasználása saját fejlődésük érdekében
VI. A. A tantárgy tartalma – Előadások
Hét
Témakör
Téma: Bevezetés. A tantárgy célkitűzései. A romániai adózási rendszer
ismertetése. Adózási alapelvek.
1.
Kulcsszavak: adózás, adótörvény, adóeljárási törvény, alapelvek,
adóalany, adómérték, adóbevallás, elektronikus adóbevallás

Óraszám

2

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

Téma: Adókövetelés és kötelezettség. Az adóeljárási törvény ismertetése.
Kulcsszavak: adóeljárási folyamat, adómegállapítás és bevallás,
adóellenőrzés, fellebbezés
Téma: Profitadó (társasági adó) megállapítása I. (a profitadó
meghatározásának részletes szabályai, az adóalapot növelő és csökkentő
szabályok/tételek)
Kulcsszavak: adóalap, adómentességek, adókedvezmények, támogatások,
fiskális veszteség
Téma: Profitadó (társasági adó) megállapítása II. (nonprofit szervezetekre
vonatkozó szabályok, egyéb kedvezmények, speciális adózási szabályok)
Kulcsszavak: adómentes jövedelmek, adó mértéke, beruházási
kedvezmények
Téma: Profitadó (társasági adó) megállapítása és bevallási kötelezettségek
III. Jogi személyeknek fizetett osztalékadó.
Kulcsszavak: adóbevallás, határidők, e-guvernare.ro, osztalék, részesedési
viszony
Téma: Mikrovállalatok jövedelemadója, bevallási kötelezettségek.
Kulcsszavak: mikrovállalat, jövedelemadó vs profitadó, adómérték,
adóalap, adóbevallás, támogatások
Téma: Egyes tevékenységek speciális adózása.
Kulcsszavak: speciális adó, vendéglátóipar és szállodák, adózási
kritériumok
Téma: Személyi jövedelemadó és bevallási kötelezettségek I.
Kulcsszavak: adóalanyok, adóalap, adó mértéke, személyi jövedelem,
jövedéki adó, járulékok
Téma: Személyi jövedelemadó és bevallási kötelezettségek II.
Kulcsszavak: szellemi tulajdonjog, befektetési jövedelmek, nyugdíj,
szerencsejáték, rezidens/nem rezidens, egységes bevallás/nyilatkozat
Téma: Hozzáadott értékadó (forgalmi adó) rendszere I.
Kulcsszavak: hozzáadott érték, adó mértéke, tevékenységek helye,
adóalap, EU-n belüli beszerzések/értékesítések, import, export
Téma: Hozzáadott értékadó (forgalmi adó) rendszere II.
Kulcsszavak: adómentességek, egyszerűsített adózás, áfa levonások,
dokumentumok, speciális nyilatkozatok
Téma: Jövedéki adó
Kulcsszavak: energiatermékek, alkoholtermékek, dohánygyártmányok,
adóalap, adó mértéke, nyilatkozatok, bevallási határidők.
Téma: Helyi adók
Kulcsszavak: épületadó, telekadó, szállítóeszközadó, adóalap, adó
mértéke, adóalap, adó mértéke, nyilatkozatok, bevallási határidők.
Téma: Összefoglalás, értékelés

VI. B. A tantárgy tartalma – Szemináriumok (vagy labor, gyakorlat)
Hét
Témakör
1.
Téma: Bevezetés. A tantárgy célkitűzései. Jogforrások és adatbázisok
ismertetése, alkalmazása.
A hallgató kötelezettségei (feladatai): aktív részvétel, online adatbázis,
adózási rendszer megismerése.
2.
Téma: Az adóeljárási törvény ismertetése.
A hallgató kötelezettségei (feladatai): szakirodalom elolvasása,
gyakorlati példák, feladatok megoldása, aktív részvétel.
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Téma: Profitadó (társasági adó) megállapítása I. (a profitadó részletes
szabályai, az adóalapot növelő és csökkentő szabályok, adómentességek,
adókedvezmények, támogatások).
A hallgató kötelezettségei (feladatai): szakirodalom elolvasása,
gyakorlati példák, feladatok megoldása, aktív részvétel.
Téma: Profitadó (társasági adó) megállapítása II. (nonprofit szervezetekre
vonatkozó szabályok, egyéb kedvezmények, speciális adózási szabályok)
A hallgató kötelezettségei (feladatai): feladatok megoldása, aktív
részvétel.
Téma: Profitadó (társasági adó) megállapítása és bevallási kötelezettségek
III. Jogi személyeknek fizetett osztalékadó.
A hallgató kötelezettségei (feladatai): feladatok megoldása, aktív
részvétel.
Téma: Mikrovállalatok jövedelemadója, bevallási kötelezettségek.
A hallgató kötelezettségei (feladatai): feladatok megoldása, aktív
részvétel.
Téma: Egyes tevékenységek speciális adózása.
A hallgató kötelezettségei (feladatai): feladatok megoldása, aktív
részvétel.
Téma: Személyi jövedelemadó és bevallási kötelezettségek I.
A hallgató kötelezettségei (feladatai): feladatok megoldása, aktív
részvétel.
Téma: Személyi jövedelemadó és bevallási kötelezettségek II.
A hallgató kötelezettségei (feladatai): feladatok megoldása, aktív
részvétel.
Téma: Hozzáadott értékadó (forgalmi adó) rendszere I.
A hallgató kötelezettségei (feladatai): feladatok megoldása, aktív
részvétel.
Téma: Hozzáadott értékadó (forgalmi adó) rendszere II.
A hallgató kötelezettségei (feladatai): feladatok megoldása, aktív
részvétel.
Téma: Jövedéki adó.
A hallgató kötelezettségei (feladatai): feladatok megoldása, aktív
részvétel.
Téma: Helyi adók.
A hallgató kötelezettségei (feladatai): feladatok megoldása, aktív
részvétel.
Téma: Összefoglalás, értékelés
A hallgató kötelezettségei (feladatai): feladatok megoldása, aktív
részvétel.
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Popa, A.F., Păunescu M. & Ciobanu, R (2021): Fiscalitate, Editura CECCAR, Bucureşti.
I.Văcărel şi colectivul (2005), Finanţe publice, E.D.P., Bucureşti.
C. Tulai, Finanţele publice şi fiscalitatea, Ed. Casa cărţii de ştiinţă, Cluj-Napoca, 2007
I.D.Morar (2000),Sistemul fiscal romanesc.Traditie si capacitate de adaptare,Editura
Dacia,ClujNapoca.
**** Codul Fiscal: Legea 227/2015, actualizat
https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/legislatie/Cod_fiscal_norme_11022020.htm
**** Norme metodologice de aplicare a Codului Fiscal: H.G. nr. 1/2016, actualizat
https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/legislatie/Cod_fiscal_norme_11022020.htm#B7_26
**** Codul de procedură fiscală: Legea nr. 207/2015, actualizat
https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/cod_procedura/Cod_Procedura_Fiscala_cu_norme_2016.htm
1.
2.
3.
4.

VIII. Tantárgyi követelmények
Kötelező, szabályzat szerint
Jelenlét (előadás)
Kötelező, szabályzat szerint
Jelenlét (szeminárium)
Jelenlét (labor)
A hallgatók által teljesítendő feladatok: előadásokon és szemináriumon aktív részvétel,
bibliográfia elolvasása, órai és házi feladatok megoldása.

IX. Osztályzat
Értékelés formája
Vizsga
Kollokvium
Szeminárium

Értékelés módja (írásbeli, írásbeli és szóbeli,
szóbeli, teszt, gyakorlat stb.)
Írásbeli vizsga: teszt és gyakorlat.
Progresszív értékelés: órai és házi feladatok megoldása,
aktív részvétel, adótörvény értelmezése és alkalmazása,
adatbázisok használata

Gyakorlat
Projekt
Egyéb
(megnevezendő)
Dátum:
2021-09-24

Oktató(k):
Dr. Szász Erzsébet

Százalék az
érdemjegyből
60%
40%

