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A tantárgy 

előkövetelményei 

Matematika és informatika, valamint számvitel és 

vállalkozások beszámolója alapismeretek. 

A tantárgy általános 

ismertetése 

Automatizált adójelentési rendszerek c. tantárgy a szükséges 

ismeretek elsajátítására összpontosít a pénzügyi, vezetői 

számvitel, valamint ellenőrzési és elemzési folyamatokhoz 

használt automatizált információs rendszerek és 

technológiákról. A szoftverpiac a programok széles 

választékát kínálja a könyvelés és az adóhatóság felé történő 

jelentéstétel automatizálására. A kormányzati szervek felé 

történő jelentéstételhez szükséges szoftvertermékekkel 

kapcsolatos ismeretek megszerzése lehetővé teszi, hogy a 

hallgatók versenyképesebbek legyenek a munkaerőpiacon. 

A tantárgy célja  Az Automatizált adójelentési rendszerek c. tantárgy célja az, 

hogy megismertesse a hallgatókkal a vállalkozások és 

szervezetek üzleti folyamatainak számviteli és elemzési 

támogatásának feldolgozását e-szoftverek segítségével, 

valamint az adóbevallás elkészítése az irányítási rendszer és a 

hatályos jogszabályok követelményeinek megfelelően. 

https://scholar.google.com/citations?hl=ru&user=QMst9H4AAAAJ
https://orcid.org/0000-0002-5402-7220
https://publons.com/researcher/3983148/gabriella-loskorikh/


A tantárgy várható 

eredményei 

✓ korszerű automatizált rendszerek, azok típusainak, 

szintjeinek, működési céljának, valamint az adóbevallás 

készítésénél használt eszközök, szoftverek megismerése; 

✓ modern adóbevallási információs rendszerek felhasználói 

módban történő alkalmazása; 

✓ üzleti tranzakciók elemzése; 

✓ adószámítások elvégezése; 

✓  pénzügyi, vezetői és elemzési feladatok helyesen kitűzése 

és megoldása. 

A tantárgy főbb 

témakörei 

1. tartalmi modul.  

A beszámolók automatizált elkészítésének és benyújtásának 

elméleti alapjai és általános követelményei 

1. téma. A jelentéstétel, mint a vállalati információs rendszer 

eleme 2. téma. A vállalat adóbevallásának fő formáinak 

készítése automatizált módban 

3. téma. A vállalat pénzügyi kimutatásainak készítése 

automatizált módban 

2. tartalmi modul.  

Szoftverek az automatizált jelentéskészítéshez és 

benyújtáshoz 

4. téma. Elektronikus adóbevallás és digitális aláírás 

5. téma. A beszámolókészítő e-szoftverek 

6. téma. A jelentési hibák javítása speciális IT- programokkal 

A tantárgy teljesítésének 

és értékelésének feltételei 

Az eredmények féléves értékelése beszámoló formájában 

történik, 100 pontos skálán. 

A pontokat a következő arány szerint halmozzuk: 

• jelenlegi ellenőrzés (monitorozás), modulzáró dolgozat - a 

félévi skála 60% -a; 

• beszámoló - a félévi skála 40% -a. 

A tantárgy politika, 

követelményi 

Határidő betartása, valamint pótleadás: 

A hallgatónak be kell nyújtania a leadandókat az oktató által 

meghatározott határidőn belül. A határidők megsértésével 

benyújtott leadandót ok nélkül alacsonyabb pontszámmal 

értékelik. A modulzáró dolgozat pótleadása az oktató 

engedélyével történik igazolt okok mellett (egészségi állapot 

stb). 

Akadémiai integritási politika: 

A tudományos integritás megsértésének semmilyen formája 

nem megengedett. A tesztek és beszámoló során tilos a 

puskázás (beleértve a mobil eszközök használatát is). A 

referátumnak tartalmaznia kell a felhasznált forrásokhoz 

szükséges helyes szöveges hivatkozásokat. A mobileszközök 

csak online tesztelésre használhatók (például a Kahoot). 

Óralátogatás: 

Kötelező az óralátogatás. Objektív okokból (például betegség, 

nemzetközi szakmai gyakorlat stb.) az oktatás egyénileg 

történhet (online formában a felső vezetőség 

engedélyezésével). 

A tantárggyal kapcsolatos 

egyéb tudnivalók 

Az oktatási folyamathoz szükségesek: multimédiás internetes 

eszközök, számítógépes rendszerek, internet, könyvtári alapok. 

A tantárgy alapvető 

irodalma és digitális 

segédanyagok 

Kötelező irodalom 

1. Автоматизовані системи податкової звітності: 

методичні рекомендації до самостійного вивчення 



дисципліни для студентів денної та заочної форми 

навчання спеціальності 071 «Облік і оподаткування» / 

укл.: Макарович В.К.  Ужгород: УжНУ, 2019. 52 с.  

2. Інформаційні технології управлінського обліку : навч. 

посіб. / В.В.Сопко, Ю.П. Зима, Д.В. Головіна. Київ : Київ. 

нац. торг.-екон. ун-т, 2017. 272 с. 

3. Лучко, Михайло Романович. Консолідація фінансової 

звітності : навчальний посібник для студентів вищих 

навчальних закладів III-IV рівнів акредитації / М.Р. 

Лучко, С.Р. Яцишин ; Міністерство освіти і науки 

України, Тернопільський національний економічний 

університет.  Тернопіль : ТНЕУ, 2017.  280 с.  

4. Управлінські інформаційні системи в аналізі, аудиті та 

оподаткуванні. Навчально-методичний комплекс для 

студентів спеціальності 071 “Облік і оподаткування”/ 

Укладачі: Макарович В.К., Шуліко А.О. Ужгород: УжНУ, 

2017. 84 с. 

5. Управлінські інформаційні системи в обліку та 

оподаткуванні : навч. посіб. / В. М. Краєвський, Л. В. 

Титенко, Т. М. Паянок, Н. В. Параниця, С. В. Богдан / 

Університет ДФС України. Ірпінь, 2020. 288 с.  

6. Шквір В.Д. Інформаційні системи і технології в обліку 

та аудиті : підручник / В.Д. Шквір, А.Г. Загородній, О.С. 

Височан ; Міністерство освіти і науки, молоді та спорту 

України, Національний університет "Львівська 

політехніка". Львів : Видавництво Львівської 

політехніки, 2017. 399 с. 

 

Internetes, elektronikus források  

1. «MASTER: Бухгалтерія» бухгалтерія onlain 

[Електронний ресурс] : [Веб-сайт]. – Режим доступу: 

https://masterbuh.com   

2. «Облік SaaS» бухгалтерія onlain [Електронний ресурс] 

: [Веб-сайт]. – Режим доступу: https://ioblik.com  

3. FreeZvit [Електронний ресурс] : [Веб-сайт]. – Режим 

доступу: 

https://opz.org.ua/index.php?name=Files&op=view_file&lid

=214 

4. IFin [Електронний ресурс] : [Веб-сайт]. – Режим 

доступу:https://www.ifin.ua 

5. M.E.Doc. IS [Електронний ресурс] : [Веб-сайт]. – 

Режим доступу: https://www.medoc.ua/uk 

6. Арт Звіт Плюс [Електронний ресурс] : [Веб-сайт]. – 

Режим доступу:  https://art-zvit.com.ua 

7. Баланс: журнал [Електронний ресурс] : [Веб-сайт]. – 

Режим доступу: http://www.balance.ua/ua/. 

8. Верховна Рада України [Електронний ресурс] : [Веб-

сайт]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua  

9. Все про бухгалтерський облік : журнал [Електронний 

ресурс] : [Веб-сайт]. – Режим доступу: 

http://www.vobu.com.ua/  

10. Дебет Кредит : журнал [Електронний ресурс] : [Веб-

сайт]. – Режим доступу: http://dtkt.com.ua .  

https://elearning.it-enterprise.com/index.php/lms-0/lms/96-vikoristannya-programnogo-r-shennya-master-b-znes-2018-10
https://masterbuh.com/
https://ioblik.com/
http://www.balance.ua/ua/
http://zakon.rada.gov.ua/
http://www.vobu.com.ua/
http://dtkt.com.ua/


 


