
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



54 344 01 Pénzügyi-számviteli ügyintéző 

Komplex szakmai vizsga szóbeli vizsgatevékenysége 

Adózási feladatok vizsgafeladat 
 

…………………………………………. …………………………………………. 

 (vizsgázó olvasható neve) (Születési hely, idő) 

1. tétel  

a) Elektronikus adóbevallás 

 

Készítse el az alábbi adatok ismeretében Hamar Lászlóné magánszemély 2013. évi személyi 

jövedelemadó bevallását! A bevallás határidő előtt elkészült. 

 

A bevallást benyújtó adatai: 

Neve: Hamar Lászlóné  

Születési neve: Fekete Jolán  

Anyja neve: Vágó Anna (A beazonosítás miatt a vizsgázó ide írja a nevét!) 

Állampolgársága: magyar 

Születés helye, ideje: Tata, 1974.11.04 

Adóazonosító jele: 839 388 5167 

Levelezési címe: 1136 Budapest, Fiastyúk utca 8. 

Pénzforgalmi fizetési számlája: OTP Bank Nyrt. 11773023 – 01856127 

 

A kapott jövedelemigazolásokról Hamar Lászlóné a következő kimutatást állított össze: 

a b c d e 

munkaviszonyból származó 

bérjövedelem  
  1 620 000 

 

az összevont adóalapot csökkentő 

családi kedvezmény összege 
  

………… 

 

a kifizetők által levont adóelőleg 

összege 
139 200   

 

 

A gyermekkel kapcsolatos adatok: 

Hamar Lászlónénak egy kiskorú gyermeke van. Az összevont adóalapot csökkentő családi 

kedvezményről úgy nyilatkozott, hogy egymaga érvényesíti. 

A gyermek neve: Hamar Viktória 

Adóazonosító jele: ----- 

Születésének időpontja, helye: 1998.07.14   Budapest, XIII. kerület 

Anyja születési neve: Fekete Jolán 

Lakcíme: megegyezik az anya lakcímével 

 

Az adózó a személyi jövedelemadó tekintetében arról nyilatkozott, hogy túlfizetés esetén a 

teljes összeget visszakéri.  

A magánszemély nem nyilatkozott az 1+1%-ról. 

 

Jelölje:     

     a kiállított nyomtatvány számát:    

    a küldésre kijelölt fájl nevét:    

 

20  

 

 

 Elért eredmény (%): ……………….. 
 

1. tétel  

 



54 344 01 Pénzügyi-számviteli ügyintéző 

Komplex szakmai vizsga szóbeli vizsgatevékenysége 

Adózási feladatok vizsgafeladat 
 

…………………………………………. …………………………………………. 

 (vizsgázó olvasható neve) (Születési hely, idő) 

b) Értelmezze az összevonásra kerülő bevételek (kiemelten a munkaviszonyból 

származó jövedelmekre, a megbízási díjakra, és a vállalkozói „kivétre”) 

jövedelemtartalmát! 



54 344 01 Pénzügyi-számviteli ügyintéző 

Komplex szakmai vizsga szóbeli vizsgatevékenysége 

Adózási feladatok vizsgafeladat 
 

…………………………………………. …………………………………………. 

 (vizsgázó olvasható neve) (Születési hely, idő) 

 

2. tétel 

a) Elektronikus adóbevallás 

 

Az alábbi adatok ismeretében készítse el a főfoglalkozású egyéni vállalkozó 2013. évi 

személyi jövedelemadó bevallását! A vállalkozó személyi jövedelemadó bevallása határidő 

előtt elkészült. A bevallás beazonosítása miatt kivételesen az anyja nevéhez a saját nevét írja! 

 

A vállalkozás adatai: 
Vállalkozó neve: Zsiga Elemér 

Születési neve: Zsiga Elemér  

Anyja neve: Este Márta (a beazonosításhoz a vizsgázó neve kerüljön ide!) 

Születés ideje, helye: 1976.10.10. Pécel 

Székhelye, ill. levelezési címe: 1032 Budapest, Medve utca 10. 

Bankszámlaszáma: OTP Bank Nyrt. 11712004-01076143 

Adószáma: 50659733-2-41 

Adóazonosító jele: 840 094 0717 

TAJ száma: 034 324 905 

 

A személyi jövedelemadó előleg befizetése 2013. évben a következőképpen alakult: 

  

I. név 96 000 Ft 

  

II. név 96 000 Ft 

  

III. név 100 000 Ft 

  

IV. név 103 000 Ft 

  

összesen: 395 000 Ft 

 

Részlet a vállalkozó 2013. évi pénztárkönyvének összesített adataiból: 

  

Vállalkozói adóalapba beszámító bevétel 5 500 000 

  

Anyag és árubeszerzés költsége 1 245 000 

  

   ebből: eladott közv. szolgáltatás 0 

  

Munkabér és közterhei 3 129 000 

  

   ebből: a vállalkozói jövedelem kivét 2 400 000 

  

   ebből: a szoc. hozzájár. adó címén elszámolt összeg 729 000 

  

   ebből: egyéb bérköltség 0 

  

Egyéb termelési kezelési költség és ráfordítás 512 000 

Analitika alapján a 2013-es évben elszámolt 

 értékcsökkenési leírás összege 652 000 

 

Egyéb információk: 

Kővári Lászlónak nincs gyermeke. A vállalkozó nem nyilatkozott az 1+1%-ról. 

Kisvállalkozói kedvezmény igénybevételére nem került sor. A korábbi évekről áthozott, 

elhatárolt vesztesége nulla. A vállalkozó csekély összegű támogatást nem vett igénybe. 

Veszteség esetén a jövedelem nyereség minimum alapján adózik. Ha a hasonlítási adóalap 

nem éri el a jövedelem nyereség minimumot, akkor a jövedelem nyereség minimum szerinti 

adózást választja. 

 

A vállalkozó egészségügyi hozzájárulás előleget év közben nem fizetett be. 

 

 



54 344 01 Pénzügyi-számviteli ügyintéző 

Komplex szakmai vizsga szóbeli vizsgatevékenysége 

Adózási feladatok vizsgafeladat 
 

…………………………………………. …………………………………………. 

 (vizsgázó olvasható neve) (Születési hely, idő) 

Az adózó az esetleges adó túlfizetésről úgy nyilatkozott, hogy az esetleges túlfizetés 

összegét az adófolyószámláján kívánja. 

 

Jelölje: 

        a kiállított nyomtatvány számát:   

     a küldésre kijelölt fájl nevét:   

 

20  

 

 

 Elért eredmény (%): ……………….. 
 

 

2. tétel 

 

b) Ismertesse az egyéni vállalkozók adózási szabályait a személyi jövedelemadóban! 

 



54 344 01 Pénzügyi-számviteli ügyintéző 

Komplex szakmai vizsga szóbeli vizsgatevékenysége 

Adózási feladatok vizsgafeladat 
 

…………………………………………. …………………………………………. 

 (vizsgázó olvasható neve) (Születési hely, idő) 

 

3. tétel  

 

a)  A szaktanár által összeállított adószámítási feladat 

 

Tartalma: 

- 2014. évre vonatkozóan munkaviszonyból származó havi alapbér 

- egyéb jövedelem: jutalom, vagy megbízási díj  

- gyermekek utáni családi adó- és járulékkedvezmény  

 

Határozza meg a jövedelmek utáni adóelőleget és a kézhezkapott nettó havi 

bérjövedelmet! 

 

 

20  

 

 

 Elért eredmény (%): ……………….. 
 

 

3. tétel  

 

b) Ismertesse a személyi jövedelemadó szerepét és mutassa be alanyait! Definiálja a 

jövedelmet, a bevételt és a költséget a személyi jövedelemadó rendszerében!  

 

 

 



54 344 01 Pénzügyi-számviteli ügyintéző 

Komplex szakmai vizsga szóbeli vizsgatevékenysége 

Adózási feladatok vizsgafeladat 
 

…………………………………………. …………………………………………. 

 (vizsgázó olvasható neve) (Születési hely, idő) 

 

4. tétel  

 

a)  Elektronikus adóbevallás 

 

Az alábbi adatok alapján készítse el a vállalkozó 2013. évi eva bevallását! Az eva bevallás 

határidő előtt elkészült. Vass János eva adóalany, kiegészítő tevékenységet folytató egyéni 

vállalkozó, aki bevételeiről vezet nyilvántartást. 

 

A vállalkozás adatai: 
Vállalkozó neve: Vass János 

Székhely, ill. levelezési címe: 1036 Budapest, Boglya u. 25. 

Bankszámlaszáma: Erste Bank 11600006-00000000-05274628 

Adószáma: 42181316-3-41 

Az adózó adóazonosító jele: 830 964 2598 

TAJ száma: 016 683 576 

 

A vállalkozó alkalmazottat nem foglalkoztat, tevékenységét egymaga végzi. Csekély összegű 

(de minimis) támogatást nem vett igénybe. Áfa és szakképzési hozzájárulás kötelezettsége 

nincs. 

Mint kiegészítő tevékenységű egyéni vállalkozó havi 6 660 Ft egészségügyi szolgáltatási 

járulékot, valamint az eva bevételének 10%-a után további 10% nyugdíjjárulékot fizet be az 

adóhatóságnak. A vállalkozó nem volt keresőképtelen, de nem minden hónapban volt 

bevétele. 

 

A vállalkozó a 2013. évi bevételeiről és az eva befizetéséről az alábbi összesítést készítette: 

Hónap Bevétel 

Negyedéves 

eva fizetés és 

feltöltés 

 

Január 0 

 Február 0 

 Március 2 465 000 912 050 

Április 2 043 000 

 Május 892 000 

 Június 2 439 000 1 988 380 

Július 0 

 

 

Augusztus 812 000 

 Szeptember 2 146 000 1 094 460 

Október 0 

 November 0 

 December 1 647 000 700 000 

Összesen: 12 444 000 

  



54 344 01 Pénzügyi-számviteli ügyintéző 

Komplex szakmai vizsga szóbeli vizsgatevékenysége 

Adózási feladatok vizsgafeladat 
 

…………………………………………. …………………………………………. 

 (vizsgázó olvasható neve) (Születési hely, idő) 

 

Jelölje: 

         a kiállított nyomtatvány számát: 

        a küldésre kijelölt fájl nevét: 

    

 

20  

 

 

 Elért eredmény (%): ……………….. 
 

4. tétel  

 

b) Sorolja fel az egyéni vállalkozó által választható jövedelemadó formákat és azok 

feltételeit! 

 

 

 



54 344 01 Pénzügyi-számviteli ügyintéző 

Komplex szakmai vizsga szóbeli vizsgatevékenysége 

Adózási feladatok vizsgafeladat 
 

…………………………………………. …………………………………………. 

 (vizsgázó olvasható neve) (Születési hely, idő) 

 

5. tétel  

 

a)  A szaktanár által összeállított adószámítási feladat 

 

Tartalma: 

- az ingóság és ingatlan értékesítés (lakás, lakóház és egyéb ingatlan), és 

- a kamatjövedelem, az osztalékból származó jövedelem 

 

Határozza meg az egyes jövedelmekhez kapcsolódó személyi jövedelemadó 

kötelezettséget! 

 

20  

 

 

 Elért eredmény (%): ……………….. 
 

5. tétel  

 

b) Értelmezze az adóelőleg fizetés szerepét a személy jövedelemadó rendszerében! 

Ismertesse az adóelőleg megállapítására, annak bevallására és megfizetésére 

vonatkozó szabályokat! 

 

 

 



54 344 01 Pénzügyi-számviteli ügyintéző 

Komplex szakmai vizsga szóbeli vizsgatevékenysége 

Adózási feladatok vizsgafeladat 
 

…………………………………………. …………………………………………. 

 (vizsgázó olvasható neve) (Születési hely, idő) 

 

6. tétel  

 

a)  Elektronikus adóbevallás 

 

Az alábbi adatok ismeretében készítse el 2014. április hónapra a vállalkozó bevallását egy 

alkalmazott bérjövedelméhez kapcsolódóan a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő 

adókról, járulékokról! A szakképzési hozzájárulással kapcsolatos kötelezettséget csökkentő 

tétel nem volt a vállalkozásnál. Hunya Zoltán egyéni vállalkozónak egy alkalmazottja van. 

 

A vállalkozás és az alkalmazott adatai: 
Vállalkozó neve: Hunya Zoltán 

Székhely, ill. levelezési címe: 1033 Budapest, Balassi B. utca 11. 

Bankszámlaszáma: Erste Bank 11600006-00000000-05274628 

Adószáma: 42181316-2-41 

Az adózó adóazonosító jele: 830 964 2598 

 

Alkalmazott neve: Kocsord Ákos 

Születési neve: Kocsord Ákos 

Anyja neve: Vasvári Ilona 

Állampolgársága: magyar 

Születés helye: Leányvár 

Születés ideje: 1972.06.07 

Adóazonosító jele: 839 137 0402 

TAJ száma: 106 279 937 

Havi bruttó munkabére: 188 500 Ft 

A családi adóalap kedvezményt Kocsord Ákos a munkáltatónak tett nyilatkozata alapján két 

gyermek után a feleségével megosztva érvényesíti, 50-50%-ban. Ezt a kedvezményt a 

fizetendő személyi jövedelemadóból veszi igénybe. 

Alkalmazás kezdete. 2005.10.01 

Alkalmazás minősége: munkaviszony 

Munkakőr, foglalkozás /FEOR kód/: műszaki rajzoló, szerkesztő (3136) 

Heti munkaórák száma: 40 óra 

 

Jelölje: 

 

 

    a kiállított nyomtatvány számát:    

    a küldésre kijelölt fájl nevét:   

 

20  

 

 

 Elért eredmény (%): ……………….. 
 

6. tétel  

 

b) Sorolja fel a bért terhelő járulékokat és adókat! Értelmezze a bruttó „bér” és a 

nettó „bér” fogalmát! 



54 344 01 Pénzügyi-számviteli ügyintéző 

Komplex szakmai vizsga szóbeli vizsgatevékenysége 

Adózási feladatok vizsgafeladat 
 

…………………………………………. …………………………………………. 

 (vizsgázó olvasható neve) (Születési hely, idő) 

 

7. tétel  

 

a)  Elektronikus adóbevallás 

 

Az alábbi adatok ismeretében készítse el 2014. április hónapra a vállalkozás bevallását egy 

részmunkaidős alkalmazott bérjövedelméhez kapcsolódóan a kifizetésekkel, 

juttatásokkal összefüggő adókról, járulékokról! 
 

A vállalkozás és az alkalmazott adatai: 
Vállalkozás neve: Birta Kft. 

Székhely, ill. levelezési címe: 1038 Budapest, Berkenye utca 16. 

Pénzforgalmi fizetési számla: OTP Bank Nyrt. 11712004-01076143 

Adószáma: 28139638-2-41 

 

Alkalmazott neve: Kupor Tiborné 

Születési neve: Orosz Lívia 

Anyja neve: Vincze Márta 

Állampolgársága: magyar 

Születés helye: Nagykovácsi 

Születés ideje: 1984.10.25 

Adóazonosító jele: 843 031 0231 

TAJ száma: 088 651 286 

Havi bruttó munkabére: 68 600 Ft 

Családi adókedvezmény: -----  

Alkalmazás kezdete: 2010.04.16 

Alkalmazás minősége: munkaviszony 

Munkakőr, foglalkozás /FEOR kód/: szociális segítő (3511) 

Heti munkaórák száma: 20 óra 

 

Jelölje: 

 

 

    a kiállított nyomtatvány számát:    

    a küldésre kijelölt fájl nevét:   

 

20  

 

 

 Elért eredmény (%): ……………….. 
 

7. tétel  

 

b) Tegyen különbséget adózó és adóhatóságok között! Ismertesse az adóhatóságok 

hatáskörét és illetékességét!  

 

 

 



54 344 01 Pénzügyi-számviteli ügyintéző 

Komplex szakmai vizsga szóbeli vizsgatevékenysége 

Adózási feladatok vizsgafeladat 
 

…………………………………………. …………………………………………. 

 (vizsgázó olvasható neve) (Születési hely, idő) 

 

8. tétel  

 

a)  A szaktanár által összeállított adószámítási feladat 

 

Tartalma: 

- adózás előtti eredmény 

- korrekciós tételek (minimum 8)  

- osztalékfizetési ráta, vagy újrabefektetési ráta 

 

Határozza meg az adózás utáni eredményt és a mérleg szerinti eredményt! 

 

 

20  

 

 

 Elért eredmény (%): ……………….. 
 

8. tétel  

 

b) Ismertesse a társasági adó adóalap-korrekciós tételeinek szerepét! Értelmezze az 

adózás utáni eredményt és a mérleg szerinti eredményt! 

 

 

 



54 344 01 Pénzügyi-számviteli ügyintéző 

Komplex szakmai vizsga szóbeli vizsgatevékenysége 

Adózási feladatok vizsgafeladat 
 

…………………………………………. …………………………………………. 

 (vizsgázó olvasható neve) (Születési hely, idő) 

 

9. tétel  

 

a)  Elektronikus adóbevallás 

 

Kapor László főfoglalkozású tevékenységet folytató egyéni vállalkozó. 

Készítse el április hóra a vállalkozó jövedelem kivétjéhez kapcsolódó bevallását a 

járulék- és adókötelezettségéről! A vállalkozó személyesen folytatott főtevékenysége 

középfokú végzettséget nem igényel.  

Töltse ki az alábbi hiányos táblázatot! 
Az egyéni vállalkozó járulékfizetésére vonatkozóan végezze el az alábbi számításokat, hogy a 

bevallásnál a számítás eredményét fel tudja használni! 

Adó- járulék 

nemek 

Mértéke 

% 
Szorzó 

Az adó-, járulék- 

számítás alapja  

*101 500 112 000 

Ft után 

Szociális 

hozzájárulási adó 
27% 1,125   

Egészségbizt. és 

merőpiaci járulék 
8,50% 1,5   

Nyugdíjbizt. 

járulék 
10% 1   

*Minimálbér 

 

A bevalláshoz a vállalkozó adatai: 
Vállalkozó neve: Kapor László 

Születési neve: Kapor László 

Anyja neve: Nyéki Zsófia 

Állampolgársága: magyar 

Születés ideje, helye: 1972.03.17.  Budaörs 

Adószáma: 46264626-2-43 

Adóazonosító jele: 838 426 4694 

TAJ száma: 106 096 206 

Székhely, ill. lakcíme: 1182 Budapest, Szabadság út 114. 

Bankszámlaszáma: OTP Bank Nyrt. 11742111-01905135 

Havi jövedelemkivétje: 112 000 Ft 

Tevékenység kezdete: 2010.03.18 

Alkalmazás minősége: főfoglalkozású egyéni vállalkozó 

 

Jelölje: 

       a kiállított nyomtatvány számát:   

     a küldésre kijelölt fájl nevét:     

   

20  

 

 Elért eredmény (%): ……………….. 
 

9. tétel  



54 344 01 Pénzügyi-számviteli ügyintéző 

Komplex szakmai vizsga szóbeli vizsgatevékenysége 

Adózási feladatok vizsgafeladat 
 

…………………………………………. …………………………………………. 

 (vizsgázó olvasható neve) (Születési hely, idő) 

 

b) Ismertesse az egyéni vállalkozó járulékfizetési kötelezettségének eseteit! 

 



54 344 01 Pénzügyi-számviteli ügyintéző 

Komplex szakmai vizsga szóbeli vizsgatevékenysége 

Adózási feladatok vizsgafeladat 
 

…………………………………………. …………………………………………. 

 (vizsgázó olvasható neve) (Születési hely, idő) 

 

10. tétel  

 

a)  Elektronikus adóbevallás 

 

Készítse el a Rost Kft. 2014. április havi áfa bevallását! A bevallás határidő előtt elkészült. 

A vállalkozásnak az előző időszakról áthozott áfa követelése nem volt. A Rost Kft-nek erre 

a bevallási időszakra nem kell sem eladói, sem vevői minőségben összesítő jelentést 

készítenie. 

 

A kft. főtevékenysége építőipari tevékenység. A kft. alvállalkozótól befogadott fordított áfás 

számlát,(*) illetve a kft. is kiállított a megrendelő felé fordított áfás számlát. (**) A fordított 

áfás számlákat a bevallás megfelelő soraiba ki kell emelni. 

A fordított áfás számlákra kiállításkor ezt írják: „fordított adózás”, ha az adófizetésre a 

termék beszerzője, szolgáltatás igénybevevője kötelezett. 

 

A fordított adózás az áfa törvény 142.§ (1) bekezdés b) pontja értelmében az ingatlanhoz 

kapcsolódó építési-szerelési, fenntartási, takarítási, tisztítási, karbantartási, javítási, 

átalakítási és bontási szolgáltatások nyújtása esetében alkalmazandó, feltéve, hogy az 

ingatlan létrehozatala, bővítése, átalakítása vagy egyéb megváltoztatása építési hatósági 

engedély-köteles, amelyről a szolgáltatás igénybevevője előzetesen és írásban köteles 

nyilatkozni a szolgáltatás nyújtójának. 

 

Jelölje: 

          a kiállított nyomtatvány számát: 

        a küldésre kijelölt fájl nevét: 

   

Vállalkozás neve: Rost Kft. 

Székhely, ill. levelezési címe: 1134 Budapest, Madách utca 19. 

Bankszámlaszáma: OTP Bank Nyrt. 11785017 - 15115007 

Adószáma: 10884027-2-41 

 

Az áfa analitikából csak az összesen sorokat adjuk meg és azokat, amelyekkel még külön is 

van feladata. 

A április havi áfa analitika a következő: 

   Előzetesen felszámított levonható áfa adóalap áfa 5% bruttó 

  összesen 5%-os  40 775 2 039 42 814 

      

   

adóalap áfa 27% bruttó 

*2014.04.13 mko8-q 658355 alváll. szla.  2 685 000 724 950 3 409 950 

2014.04.27 kp9e-a 589021 beruházás (gép) 628 470 169 687 798 157 

  

összesen 27%-

os  5 333 175 1 439 957 6 773 132 

  együtt összesen 5 373 950 1 441 996 6 815 946 

      



54 344 01 Pénzügyi-számviteli ügyintéző 

Komplex szakmai vizsga szóbeli vizsgatevékenysége 

Adózási feladatok vizsgafeladat 
 

…………………………………………. …………………………………………. 

 (vizsgázó olvasható neve) (Születési hely, idő) 

 

Fizetendő áfa 

 

adóalap áfa 27% bruttó 

*2014.04.13 mko8-q 658355 alváll. szla. 2 685 000 724 950 3 409 950 

  

összesen 27%-

os  9 318 000 2 515 860 11 833 860 

**2014.04.18 kbuv-9 482167 árbevétel 4 100 000 - 4 100 000 

  
összes 

árbevétel 13 418 000 2 515 860 15 933 860 

* bejövő fordított áfás számla, ** kimenő fordított áfás számla 

 

20  

 

 

 Elért eredmény (%): ……………….. 
 

10. tétel  

 

b) Értelmezze az adólevonási jog szerepét az áfa rendszerében, sorolja fel az 

adólevonási jog korlátozásának eseteit! 
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Komplex szakmai vizsga szóbeli vizsgatevékenysége 

Adózási feladatok vizsgafeladat 
 

…………………………………………. …………………………………………. 

 (vizsgázó olvasható neve) (Születési hely, idő) 

 

11. tétel  

 

a)  Elektronikus adóbevallás 

 

Készítse el a Rétfalvi Kft. április havi áfa bevallását! A bevallás határidő előtt elkészült. A 

vállalkozásnak az előző időszakról áthozott áfa követelése nem volt. 

A Rétfalvi Kft-nek erre a bevallási időszakra eladói minőségben összesítő jelentést kell 

készítenie. 

 

Vállalkozás neve: Rétfalvi Kft. 

    Székhely, ill. levelezési címe: 1131 Budapest, Ősz utca 11. 

 Bankszámlaszáma: OTP Bank Nyrt. 11712004-01856127 

  Adószáma: 18529904-2-41 

     

Az április havi áfa bevallás elkészítéséhez szükséges kiemelt sorok az alábbiak: 

Előzetesen felszámított levonható áfa adóalap áfa 27% bruttó 

  

összesen 27%-

os  6 856 607 1 851 284 8 707 891 

  együtt összesen 6 856 607 1 851 284 8 707 891 

 

 Ebből: tárgyi eszköz (gép) beruházás 

   1 648 000 444 960 2 092 960 

 

Fizetendő áfa 

 

adóalap áfa 27% bruttó 

  

összesen 27%-

os  20 085 000 5 422 950 25 507 950 

  
összes 

árbevétel 20 085 000 5 422 950 25 507 950 

 

Részletező, kiemelt adatok - eladói minőségben - az összesítő jelentés készítéséhez 

 

Partner neve 
A partner 

adószáma 
Számlaszám 

Teljesítés 

dátuma 

Adóalap Adó 

ezer Ft-ban 

Mobil Kft. 10429549–2-13 kmla-9 589328 2014.04.08 8 065 2 178 

Mobil Kft. 10429549–2-13 kmla-9 589330 2014.04.16 7 800 2 106 

   Összesen: 15 865 4 284 

 

Jelölje: 

          a kiállított nyomtatvány számát: 

  

  

     a küldésre kijelölt fájl nevét: 

   

20  

 

 

 Elért eredmény (%): ……………….. 
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Komplex szakmai vizsga szóbeli vizsgatevékenysége 

Adózási feladatok vizsgafeladat 
 

…………………………………………. …………………………………………. 

 (vizsgázó olvasható neve) (Születési hely, idő) 

11. tétel  

 

b) Sorolja fel az áfa adómértékeket egy-egy példával szemléltetve! Értelmezze a 

különféle adómértékek alkalmazásának funkcióit! Mutassa be az előzetesen 

felszámított adó megosztásának szabályát! 
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Adózási feladatok vizsgafeladat 
 

…………………………………………. …………………………………………. 

 (vizsgázó olvasható neve) (Születési hely, idő) 

 

12. tétel  

 

a)  A szaktanár által összeállított adószámítási feladat 

 

Tartalma: 

- a vállalkozás értékesítései és beszerzései (minimum 10 tétel)  

- különböző adómérték és adómentes értékesítés, illetve beszerzés 

- tételek adólevonási jog korlátozására 

 

Készítse el az áfa-bevallást! 

 

20  

 

 

 Elért eredmény (%): ……………….. 
 

12. tétel  

 

b) Mutassa be a számlázás szabályait! Értelmezze az adómentesség szabályait az áfa 

rendszerében! 
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Komplex szakmai vizsga szóbeli vizsgatevékenysége 

Adózási feladatok vizsgafeladat 
 

…………………………………………. …………………………………………. 

 (vizsgázó olvasható neve) (Születési hely, idő) 

 

13. tétel  

 

a)  Elektronikus adóbevallás 

 

Az alábbi adatok ismeretében készítse el a munkáltató által a mai napon (szóbeli 

vizsgatevékenység napja)  Lenkei Géza munkavállaló bejelentését! Az e-mail címhez a 

saját nevét írja és egy szolgáltatót, (pl. t-online.hu) a telefonszámhoz a saját telefonszámát! 

 

A bevallásra kötelezett vállalkozó adata: 
Vállalkozó, munkáltató neve: Urbán József 

Székhely, ill. levelezési címe: 1132 Budapest, Huszár utca 7. 

Adószáma: 42181316-2-41 

Adóazonosító jele: 853 138 4133 

 

A bejelentett munkavállaló adatai: 
Neve: Lenkei Géza 

Születési neve: Lenkei Géza 

Anyja neve: Tóth Aranka 

Állampolgársága: magyar 

Születés helye: Csemő 

Születés ideje: 1965.05.09 

Adóazonosító jele: 835 922 0956 

TAJ száma: 026 105 372 

Havi bruttó munkabére: 61 000 Ft 

 

Alkalmazás kezdete: a szóbeli vizsgatevékenységet követő nap 
Alkalmazás minősége: munkaviszony 

Munkakőr, foglalkozás: 3621 Biztosítási ügynök, ügyintéző 

Heti munkaórák száma: részfoglalkozás, heti 20 óra 

 

Jelölje: 

          a kiállított nyomtatványok számát:   

      a küldésre kijelölt fájlok nevét:       

 

20  

 

 

 Elért eredmény (%): ……………….. 
 

13. tétel  

 

b) Mutassa be az adómegállapítás formáit! 
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Komplex szakmai vizsga szóbeli vizsgatevékenysége 

Adózási feladatok vizsgafeladat 
 

…………………………………………. …………………………………………. 

 (vizsgázó olvasható neve) (Születési hely, idő) 

 

14. tétel  

 

a)  Elektronikus adóbevallás 

Készítse el a mai napon (szóbeli vizsgatevékenység napja) Barna Béla munkavállaló 

kijelentését, aki Juhász János egyéni vállalkozónál, - mint munkáltatónál - dolgozott! Az 

e-mail címhez a saját nevét írja és egy szolgáltatót, (pl. t-online.hu) a telefonszámhoz a 

saját telefonszámát! 

 

A bevallásra kötelezett vállalkozó adata: 
Vállalkozó, munkáltató neve: Juhász János 

Székhely, ill. levelezési címe: 1135 Budapest, Eper köz 5. 

Adószáma: 50659733-2-41 

Adóazonosító jele: 853 138 4133 

 

A kijelentett munkavállaló adatai: 
Neve: Barna Béla 

Születési neve: Barna Béla 

Anyja neve: Vígh Andrea 

Állampolgársága: magyar 

Születés helye: Gyöngyös 

Születés ideje: 1972.03.17 

Adóazonosító jele: 838 426 4694 

TAJ száma: 106 096 206 

Az alkalmazás kezdete. 2010.03.01 

Az alkalmazás vége: 2014. a szóbeli vizsgatevékenység előtti nap 

Alkalmazás minősége: munkaviszony 

Munkakőr, foglalkozás (FEOR): 3136 Műszaki rajzoló, szerkesztő 

Heti munkaórák száma: teljes foglalkozás, heti 40 óra 

 

Jelölje: 

          a kiállított nyomtatványok számát:   

      a küldésre kijelölt fájlok nevét:       

 

20  

 

 

 Elért eredmény (%): ……………….. 
 

14. tétel  

 

b) Jellemezze az adókötelezettségek nem teljesítéséből eredő jogkövetkezmények 

formáit! 
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Adózási feladatok vizsgafeladat 
 

…………………………………………. …………………………………………. 

 (vizsgázó olvasható neve) (Születési hely, idő) 

 

15. tétel  

 

a)  A által összeállított adószámítási feladat t 

 

Tartalma: 

- általános forgalmi adó elszámolás adott bevallási időszakban  

- tételek száma minimum 10 

- a vállalkozás adóköteles és adómentes tevékenységet is végez   

- megosztási szabályok alkalmazása az előzetesen felszámított áfá-nál 

 

Készítse el az áfa-bevallást! 

 

20  

 

 

 Elért eredmény (%): ……………….. 
 

15. tétel  

 

b) Ismertesse az általános forgalmi adó jellemzőit! 
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Komplex szakmai vizsga szóbeli vizsgatevékenysége 

Adózási feladatok vizsgafeladat 
 

…………………………………………. …………………………………………. 

 (vizsgázó olvasható neve) (Születési hely, idő) 

 

16. tétel  

 

a)  Elektronikus adóbevallás 

 

Az alábbi adatok ismeretében készítse el a mai napon az átvezetési kérelmet! 

 

A bevalláshoz a vállalkozó adatai: 

Vállalkozó neve: Tímár György  

Székhely, ill. levelezési címe: 1045 Budapest, Zrínyi utca 10. 

Bankszámlaszáma: OTP Bank Nyrt. 11742111-20035138 

Adószáma: 46264626 – 2- 41 

Adóazonosító jele: 830 914 2625 

 

Adatok a feladat megoldásához: 

A vállalkozónak az adófolyószámláján 272 000 Ft általános forgalmi adó (104-es adónem) 

túlfizetése van. A túlfizetés jogosságát a NAV megvizsgálta és a bizonylatokba való 

betekintés után elfogadta.  

Az áfa túlfizetésből a tulajdonos az alábbiak szerint rendelkezik: 

személyi jövedelemadó tartozásra 52 350 Ft-ot (103-as adónemre) 

 18 000 Ft-ot pedig (290-es adónemre) 

nyugdíjbiztosítási járulék tartozására 16 800 Ft-ot (125-ös adónemre) 

 12 000 Ft-ot (291-es adónemre) 

egészségbiztosítási járulék tartozására 19 455 Ft-ot az, (188-es adónemre) 

 12 000 Ft-ot (293-as adónemre) 

szeretne átvezetni. 

A fennmaradó túlfizetés összegéről úgy rendelkezik, hogy a bankszámlájára való 

visszautalását kéri. 

 

Jelölje: 

       a kiállított nyomtatvány számát:   

      a küldésre kijelölt fájl nevét: 

   

20  

 

 

 Elért eredmény (%): ……………….. 
 

16. tétel  

 

b) Csoportosítsa az adókat! Az egyes csoportosított adótípusokhoz rendeljen egy-egy 

adónemet és mutassa be azokat az adó alanya, az adó alapja, az adó mértéke 

definiálásával! 
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…………………………………………. …………………………………………. 

 (vizsgázó olvasható neve) (Születési hely, idő) 

 

17. tétel  

 

a)  A szaktanár által összeállított adószámítási feladat 

 

Tartalma: 

- magánszemély gépjárműve utáni adókötelezettség 

- magánszemély építményadó (ház, garázs, nyaraló) és telekadó fizetési kötelezettsége   

- idegenforgalmi adófizetési kötelezettség 

 

Határozza meg a család (magánszemély) adófizetési kötelezettségét a helyi 

önkormányzat(ok) felé! 

 

20  

 

 

 Elért eredmény (%): ……………….. 
 

17. tétel  

 

b) Definiálja az adózási alapfogalmakat: adóalany, adótárgy, adóalap, adómérték, 

adómentesség, adókedvezmény, adókötelezettség! 
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Komplex szakmai vizsga szóbeli vizsgatevékenysége 

Adózási feladatok vizsgafeladat 
 

…………………………………………. …………………………………………. 

 (vizsgázó olvasható neve) (Születési hely, idő) 

 

18. tétel  

 

a)  Elektronikus adóbevallás 

Készítse el az alábbi adatok ismeretében a Szikra Kft. 2014. I. negyedévi cégautóadó 

bevallását! A kft. tulajdonában egy személygépkocsi van. A bevallás határidő előtt elkészült. 

 

A vállalkozás adatai: 
A vállalkozás neve: Szikra Kft. 

Székhely, ill. levelezési címe: 1038 Budapest, Iskola köz 4. 

Pénzforgalmi fizetési számla: OTP Bank Nyrt. 11712004 – 05503278 

Adószáma: 12226641-2-41 

 

A személygépkocsi adatai: 

Típusa: Opel Corsa 1,4  

Hengerűrtartalom: 1398 cm
3
 

Legnagyobb leadott teljesítmény: 71 KW (97 LE)  

A gépjármű gyártási éve: 2008. 

A gépjármű forgalomba, illetve üzembehelyezése 2008. augusztus 24-én történt, a kft. a 

gépkocsi első tulajdonosa. 

Gépjárműadó a 2014. évre: …..…. Ft 

A gépjármű környezetvédelmi osztály-jelzése: 09 

A vállalkozás az I. félévi gépjárműadót határidő előtt befizette. 

 

„Az adó mértéke 
7. §

 
(1) Az adó mértéke a 6. § (1) bekezdése szerinti adóalap után a gépjármű 

- gyártási évében és az azt követő 3 naptári évben 345 Ft/kilowatt, 

- gyártási évet követő 4-7. naptári évben 300 Ft/kilowatt, 

- gyártási évet követő 8-11. naptári évben 230 Ft/kilowatt, 

- gyártási évet követő 12-15. naptári évben 185 Ft/kilowatt, 

- gyártási évet követő 16. naptári évben és az azt követő naptári években 140 Ft/kilowatt. 

 

17/E. § Az adó havi mértéke személygépkocsinként, a személygépkocsi kW-ban kifejezett 

teljesítménye és környezetvédelmi osztály-jelzése alapján a következő: 

A gépjármű 

hajtómotorjának 

teljesítménye (kW) 

Környezetvédelmi osztály-jelzés 

„0”-„4” 

osztályjelzések esetén 

„6”-„10” 

osztályjelzések esetén 

„5”; „14-15” 

osztályjelzések esetén 

0-50 16 500 Ft 8 800 Ft 7 700 Ft 

51-90 22 000 Ft 11 000 Ft 8 800 Ft 

91-120 33 000 Ft 22 000 Ft 11 000 Ft 

120 felett 44 000 Ft 33 000 Ft 22 000 Ft 
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Komplex szakmai vizsga szóbeli vizsgatevékenysége 

Adózási feladatok vizsgafeladat 
 

…………………………………………. …………………………………………. 

 (vizsgázó olvasható neve) (Születési hely, idő) 

 

Jelölje: 

           a kiállított nyomtatvány számát:  

       a küldésre kijelölt fájl nevét: 

 
 

  A kivetett éves gépjárműadó összege (Ft)     

 

20  

 

 

 Elért eredmény (%): ……………….. 
 

18. tétel  

 

b) Jellemezze a gépjárműadót és a cégautóadót! Ismertesse a gépjárműadó és 

cégautóadó összevezetésének feltételeit! 
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…………………………………………. …………………………………………. 

 (vizsgázó olvasható neve) (Születési hely, idő) 

 

19. tétel  

 

a)  A szaktanár által összeállított adószámítási feladat 

 

Tartalma: 

- egyéni vállalkozó tehergépjárműve utáni adókötelezettség  

- egyéni vállalkozó építményadó fizetési (iroda, raktár, üzlethelység stb.) kötelezettsége   

- fizetési kötelezettség összesítve az önkormányzat felé 

 

Határozza meg a vállalkozó helyi adófizetési kötelezettségét! 

 

20  

 

 

 Elért eredmény (%): ……………….. 
 

19. tétel  

 

b) Értelmezze az összevont adóalapot és mutassa be annak adószámítási (családi 

kedvezmény és adókedvezmény figyelembevételével) módszerét! 
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…………………………………………. …………………………………………. 

 (vizsgázó olvasható neve) (Születési hely, idő) 

 

20. tétel  

 

a)  Elektronikus adóbevallás 

 

Marosi Lajos főfoglalkozású egyéni vállalkozónak hónapok óta nincs a vállalkozásában 

munkája. Tartalékait felélte, a járulékokat már nem tudja fizetni. Ezért bejelentette a 

vállalkozásának a szüneteltetését, s ezzel egyidejűleg, - hogy legyen egészségbiztosítása - 

bejelentkezett az egészségügyi szolgáltatási járulék alá. Más EGT tagállamban biztosítási 

jogviszonnyal nem rendelkezik. 

 

Készítse el a bejelentkezést az egészségügyi szolgáltatási járulék alá a szóbeli 

vizsgatevékenység napjának dátumával! 

 

A vállalkozás adatai: 

Vállalkozó neve: Marosi Lajos 

Születési neve: Marosi Lajos  

Anyja neve: Hajnal Márta  

Születés ideje, helye: 1976.10.10   Vecsés 

Székhelye, ill. levelezési címe: 1033 Budapest, Raktár utca 14. 

Bankszámlaszáma: OTP Bank Nyrt. 11712004-01076143 

Adószáma: 50659733-2-41 

Adóazonosító jele: 840 094 0717 

TAJ száma: 034 324 905 

 

A tartozást átvállalja: vizsgázó neve 

A tartozást átutalással kívánja teljesíteni. 

Adóazonosító jele: 839 388 5167 

Az átvállalás kezdete: a szóbeli vizsgatevékenység napja 

A tevékenység szüneteltetésének kezdete: a szóbeli vizsgatevékenység napja 

 

Jelölje: 

 
 

    a kiállított nyomtatvány számát:   

    a küldésre kijelölt fájl nevét:   

 

20  

 

 

 Elért eredmény (%): ……………….. 
 

20. tétel  

 

b) Ismertesse az adókötelezettség szabályait! 
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…………………………………………. …………………………………………. 

 (vizsgázó olvasható neve) (Születési hely, idő) 

 

21. tétel  

 

a)  A szaktanár által összeállított adószámítási feladat 

 

Tartalma: 

- egyéni vállalkozó adókötelezettsége a vállalkozói személyi jövedelemadó 

rendszerében  

- vállalkozói kivét utáni adó és járulékfizetési kötelezettség   

- osztalék utáni adófizetési kötelezettség  

 

Számítsa ki az egyéni vállalkozó személyi jövedelemadó kötelezettségét! 
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 Elért eredmény (%): ……………….. 
 

21. tétel  

 

b) Ismertesse az ellenőrzés célját és sorolja fel azok fajtáit! 
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…………………………………………. …………………………………………. 

 (vizsgázó olvasható neve) (Születési hely, idő) 

 

22. tétel  

 

a)  Elektronikus adóbevallás 

 

Készítse a főfoglalkozású egyéni vállalkozó 2013. évi iparűzési adó bevallását! A bevallás 

határidő előtt elkészült. Budapesten a helyi iparűzési adó mértéke 2013-ban 2%. 

A bevallást kétféle módon tudja elkészíteni: 

 a mellékelt nyomtatványon, vagy 

 online módon, ha az alábbi linken felmegy a budapesti önkormányzat honlapjára: 

https://ssl.budapest.hu/web_hair/ufo.do?_ID=2012-20 

Amennyiben papíralapon készíti el bevallását, úgy használja a mellékelt nyomtatványt! 

Ha az online módot választja, akkor a bevallás elkészültével az elkészült pdf állományt 

mentse el a dokumentumok könyvtárba, a saját nevét is írja a fájlnévbe! 

 

A vállalkozás adatai: 

Vállalkozó neve: Szikszai József 

Anyja neve: Molnár Terézia  

Születés ideje, helye: 1976.10.10. Tata 

Székhelye: 1038 Budapest, Remetei utca 11. 

Bankszámlaszáma: OTP Bank Nyrt. 11712004-01076143 

Adószáma: 50659733-2-41 

Adóazonosító jele: 840 094 0717 

KSH számjele: 50659733-9604-231-01 

Folyószámla száma: 101887719 

 

Az iparűzési adóelőleg fizetés 2013. évben a következőképpen alakult: 

  

I. félév 42 000 Ft 

  

II. félév 51 500 Ft 

  feltöltés: 0  

  

összesen: 93 500 Ft 

 

A 2014. év I. félévére kivetett iparűzési adó 55 600 Ft. A vállalkozónak más adóhatóságnál 

tartozása nincs. A vállalkozó nyilatkozik, hogy az esetleges adótúlfizetés összegét a később 

esedékes iparűzési adófizetési kötelezettségre kívánja felhasználni. 

 

Részlet a vállalkozó 2013. évi pénztárkönyvének záró összesített adataiból: 

  

Vállalkozói adóalapba beszámító bevétel 5 264 720 

  

Anyag és árubeszerzés költsége 1 256 435 

  

Eladott közvetített szolgáltatás 0 

 

Használja az adóelőlegek kiszámításánál a mellékelt táblát! 

https://ssl.budapest.hu/web_hair/ufo.do?_ID=2012-20


54 344 01 Pénzügyi-számviteli ügyintéző 

Komplex szakmai vizsga szóbeli vizsgatevékenysége 

Adózási feladatok vizsgafeladat 
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Iparűzési adó előlegek: 2013. év 2014. év 2015. év 

I. félév 42 000 55 600  

II. félév 51 500   

 93 500   
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 Elért eredmény (%): ……………….. 
 

 

22. tétel  

 

b) Sorolja fel a helyi önkormányzatok bevételi forrásait! Mutassa be a helyi iparűzési 

adó jelentőségét az önkormányzat életében! 
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23. tétel  

 

a)  Elektronikus adóbevallás 

 

Készítse el a betéti társaság 2013. évi iparűzési adó bevallását! A bevallás határidőre 

elkészült. Budapesten a helyi iparűzési adó mértéke 2013-ban 2%. A Kulcsár Bt. társasági 

adóalany. 

A bevallást kétféle módon tudja elkészíteni: 

   - a mellékelt nyomtatványon, vagy 

   - online módon, ha az alábbi linken felmegy a budapesti önkormányzat honlapjára: 

https://ssl.budapest.hu/web_hair/ufo.do?_ID=2012-20 

 

Amennyiben papíralapon készíti el bevallását, úgy használja a mellékelt nyomtatványt! 

Ha az online módot választja, akkor a bevallás elkészültével az elkészült pdf állományt 

mentse el a dokumentumok könyvtárba, a saját nevét is írja a fájlnévbe! 

 

A vállalkozás adatai: 
Vállalkozás rövidneve: Kulcsár Bt. 

Székhely, ill. levelezési címe: 1132 Budapest, Váci út 88. 

Bankszámlaszáma: OTP Bank NYRT 11742111 - 20217727 

Adószáma: 28139638-2-41 

KSH számjele: 28139638-7112-212-01 

Folyószámla száma: 100588995 

 

Használja a mellékelt táblázatot az adóelőlegek kiszámításához!  

 
Iparűzési adóelőlegek: 2013. év 2014. év 2015. év 

 

 
I. félév 310 200 335 400   

 
II. félév 325 600    

  

635 800    

 

A vállalkozás adóalap megosztásra nem kötelezett. A társaságnak más adóhatóságnál 

tartozása nincs, az esetleges adótúlfizetés összegéről úgy nyilatkozik, hogy azt a később 

esedékes iparűzési adófizetési kötelezettségre kívánja felhasználni.  

A társaságnak iparűzési adó feltöltési kötelezettsége 2013. évre vonatkozóan nem volt.  

 

Részlet a betéti társaság 2013. évi utolsó főkönyvi kivonatából: 

Főkönyvi 

szám 
Megnevezés Tartozik Követel T egyenleg K egyenleg 

811. Anyagköltség 15 862 400 0 15 862 400 0 

812. Igénybe vett szolg. ért. 2 856 400 0 2 856 400 0 

813. Egyéb szolg. értéke 586 325 0 586 325 0 

821. Bérköltség 14 856 230 0 14 856 230 0 

823. Bérjárulékok 4 234 026 0 4 234 026 0 

815. 
Eladott (közv.) szolg. /alváll. 

telj./ 
4 567 000 0 4 567 000 0 

83. Értékcsökkenési leírás 2 856 455 0 2 856 455 0 

861. Ért. immat. tárgyi e. könyv szer. 4 325 000 3 250 000 1 075 000 0 

https://ssl.budapest.hu/web_hair/ufo.do?_ID=2012-20
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Főkönyvi 

szám 
Megnevezés Tartozik Követel T egyenleg K egyenleg 

8721. Fizetendő kamat  86 350 0 86 350 0 

911. Építőipari tev. árbev. 0 42 325 850 0 42 325 850 

912. Árbevétel műszaki tanácsadás 0 8 425 000 0 8 425 000 

961. Ért. immat. tárgyi e. bevétele 0 856 000 0 856 000 

9741. Forgóe. között kimut. kamatok 0 72 855 0 72 855 

  
50 230 186 54 929 705 46 980 186 51 679 705 
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 Elért eredmény (%): ……………….. 
 

23. tétel  

 

b) Sorolja fel a helyi adók típusait! Mutassa be az önkormányzat helyi 

adómegállapítási jogát korlátozó eseteket és azok funkcióját! 
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ÉRTÉKELŐLAP 

 

Sorszám A vizsgázó neve Tétel 

Eredmény%-ban Érdemjegy 

a) elektronikus 

adóbevallás, vagy 

adóelőleg- és 

adószámítás 

(min. 50%) 

90 – 100% jeles (5) 

80 – 89% jó (4) 

65 – 79% közepes (3) 

50 – 64% elégséges (2) 

0 – 49% elégtelen (1) 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

* A szóbeli vizsgatevékenység b) része csak akkor kezdhető meg, ha az elektronikus adóbevalláshoz kapcsolódó feladatokat, vagy adóelőleg és adószámítási feladatokat a 

jelölt legalább 50%-os szinten teljesítette. 

**A szóbeli vizsgatevékenység eredményességének minimumfeltétele 50%. 

 

 

Dátum: ……………………………….. 

aláírás 


