
54 344 01 Pénzügyi-számviteli ügyintéző 

Komplex szakmai vizsga szóbeli vizsgatevékenysége 
A) Pénzügyi és adózási feladatok vizsgafeladat

1. tétel

a) Vállalkozásfinanszírozás

Ismertesse a vállalkozások pénzügyi döntéseinek szerepét! Tegyen különbséget a 

befektetési és finanszírozási döntések, valamint a hosszú távú és rövidtávú döntések 

között! Értelmezze a vállalkozás pénzügy szerkezetét és tőkeszerkezetét! 

b) Adózási feladatok

Definiálja a jövedelmet az szja rendszerében! Értelmezze az összevonásra kerülő 

bevételek (kiemelten a munkaviszonyból származó jövedelmekre, a megbízási díjakra, 

és a vállalkozói „kivétre”) jövedelemtartalmát! 

a) Egy magánszemélynek munkaviszonyból származó havi bruttó alapbére 200.000 Ft.

b) A magánszemély más kifizetőtől 60.000 Ft megbízási díjat is kapott, mellyel kapcsolatban

10% költséghányad elszámolásáról nyilatkozott.

c) Egy egyéni vállalkozó kivétje havi 180.000 Ft.

Határozza meg az egyes bevételek jövedelemtartalmát! 

Melléklet 

1995. évi CXVII. törvény
1
 

a személyi jövedelemadóról 

Az adóelőleg-fizetési kötelezettség 

47. § (2) Az adóelőleg alapja 

a) feltéve, hogy nem a b)–c) pont rendelkezését kell alkalmazni,

aa) – ha a bevétel adóelőleg-megállapításra kötelezett kifizetőtől származik – a bevételből a magánszemély 

adóelőleg-nyilatkozata szerinti, a bevétel 50 százalékát meg nem haladó mértékű, igazolható vagy 

igazolás nélkül elszámolható költség, költséghányad levonásával meghatározott rész, az előbbiek 

hiányában, valamint amely bevételből e törvény szerint költséget levonni nem lehet, a bevétel teljes 

összege (önálló tevékenység esetében a bevétel 90 százaléka) 



54 344 01 Pénzügyi-számviteli ügyintéző 

Komplex szakmai vizsga szóbeli vizsgatevékenysége 
A) Pénzügyi és adózási feladatok vizsgafeladat

2. tétel

a) Vállalkozásfinanszírozás

Tegyen különbséget befektetés és beruházás között! Csoportosítsa a beruházásokat! 

Sorolja fel a beruházások pénzáramait és részletezze azok tartalmát! 

b) Adózási feladatok

Mutassa be az egyéni vállalkozó adófizetési kötelezettségét a személyi jövedelemadó 

rendszerében! 

Egy egyéni vállalkozó a vállalkozói személyi jövedelemadó alanya. 2018. évi személyi jövedelemadó 
bevallásához az alábbi adatok ismertek: 

Éves bevétele: 12.000.000 Ft 

Éves összes költsége: 9.500.000 Ft (vállalkozói kivéttel együtt) 

A vállalkozó havi 161 000 Ft-ot számolt el vállalkozói kivétként.

Számítsa ki az egyéni vállalkozó teljes személyi jövedelemadó kötelezettségét! 

Melléklet 

1995. évi CXVII. törvény 

a személyi jövedelemadóról
2
 

Az adó mértéke 

8. § (1) Az e törvény hatálya alá tartozó jövedelem után az adó mértéke – ha e törvény másként nem 

rendelkezik – az adóalap 15 százaléka. 

A vállalkozói személyi jövedelemadó 

49/B. § (9) A vállalkozói személyi jövedelemadó a (8) bekezdés rendelkezése szerint megállapított vállalkozói 

adóalap – ha nemzetközi szerződés rendelkezéséből következik, a módosított vállalkozói adóalap – 9 százaléka. 
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Komplex szakmai vizsga szóbeli vizsgatevékenysége 
A) Pénzügyi és adózási feladatok vizsgafeladat

3. tétel

a) Vállalkozásfinanszírozás

Ismertesse a beruházások gazdaságossági számításainak funkcióját! Beszéljen a statikus 

számítások mutatóinak fajtáiról (kiszámításuk és értelmezésük)! Mutassa be azok 

alkalmazásának lehetőségeit! 

b) Adózási feladatok

Értelmezze az összevonásra kerülő jövedelmek utáni személyi jövedelemadó-előleget és 

adókötelezettséget! 

Egy magánszemélynek 2019-ben munkaviszonyból származó havi bruttó alapbére 450.000 Ft.  Adott 

hónapban a magánszemély 50.000 Ft jutalmat is kapott. 

A magánszemély 2018. novemberében házasságot kötött. Adóelőleg-nyilatkozata szerint mind neki, 

mind párjának ez az első házassága, az adóelőleg számításnál igénybe kívánja venni az első házasok 

kedvezményét, melyet egyedül érvényesít. 

A magánszemély házastársával 2 kiskorú gyermeket nevel, nyilatkozatuk alapján a családi 

kedvezményt fele-fele arányban kívánják érvényesíteni.  

Ezen felül a magánszemély súlyos cukorbeteg, melyről orvosi igazolással rendelkezik, nyilatkozata 

szerint kéri az adókedvezmény figyelembevételét az adóelőleg megállapítás során. 

Határozza meg a jövedelmek utáni adóelőleget! 

Melléklet 

1995. évi CXVII. törvény
3
 

a személyi jövedelemadóról 

Családi kedvezmény 

29/A. § (1) A családi kedvezményt érvényesítő magánszemély az összevont adóalapját [29. §] a családi 

kedvezménnyel csökkenti. 

(2) A családi kedvezmény – az eltartottak lélekszámától függően – kedvezményezett eltartottanként és 

jogosultsági hónaponként 

a) egy eltartott esetén 66 670 forint,

b) kettő eltartott esetén

ba) 2016-ban 83 330 forint, 

bb) 2017-ben 100 000 forint, 

bc) 2018-ban 116 670 forint, 

bd) 2019-ben és az azt követő években 133 330 forint, 

c) három és minden további eltartott esetén 220 000 forint.

Az első házasok kedvezménye 

29/C. § (3)
369

 A házastársak által együttesen érvényesíthető kedvezmény jogosultsági hónaponként 33 335 

forint. 
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Komplex szakmai vizsga szóbeli vizsgatevékenysége 
A) Pénzügyi és adózási feladatok vizsgafeladat

4. tétel

a) Vállalkozásfinanszírozás

Beszéljen a dinamikus számítások mutatóinak fajtáiról (kiszámításuk és értelmezésük)! 

Mutassa be azok alkalmazásának lehetőségeit! Értelmezze a beruházások 

megvalósítására, vagy elutasítására vonatkozó döntési szabályokat! 

b) Adózási feladatok

Sorolja fel az egyéni vállalkozó által választható adózási formákat és azok feltételeit! 

a) Főfoglalkozású egyéni vállalkozó KATA rendszerében.

b) Kiegészítő tevékenységet folytató (nyugdíjas) egyéni vállalkozó KATA rendszerében.

c) Főfoglalkozású egyéni vállalkozó EVA rendszerében adózik. Negyedéves bevételi adatai:

I. 1.200.000 Ft 

II.    670.000 Ft 

III. 1.300.000 Ft

IV. 550.000 Ft 

Határozza meg a KATA (havi) és EVA alanyok (negyedéves és adóelőeg kiegészítési) adott időszaki 

adóelőlegfizetési kötelezettségét és éves adókötelezettségüket! 

Melléklet 

2002. évi XLIII. törvény 

az egyszerűsített vállalkozói adóról 

Az eva és az adóelőleg megállapítása, 

bevallása, az adóév 

11. § (4) Az adóalany az adóév első három negyedévére negyedévenként az adóelőleget megállapítja, valamint 

az egyes negyedévekre megállapított adóelőleget, valamint a 12. § (4) bekezdése szerinti adóelőleg kiegészítést 

az adóévre vonatkozó bevallásában bevallja.  

Adóelőleg- és adófizetés 

12. § (2) A számvitelről szóló törvény hatálya alá nem tartozó adóalany esetében az adóelőleg alapja a 

negyedévben elszámolt összes bevétel (…) alapján. 

(4) Az adóalanynak az adóelőleget a december 20. napjáig az adóévi várható fizetendő adó összegére ki kell 

egészítenie. 

Az eva mértéke 

9. § (1) Az eva a pozitív adóalap 37 százaléka. 
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Komplex szakmai vizsga szóbeli vizsgatevékenysége 
A) Pénzügyi és adózási feladatok vizsgafeladat

5. tétel

a) Vállalkozásfinanszírozás

Definiálja a forgóeszköz-gazdálkodást! Mutassa be a forgóeszköz-körforgás során a 

forgóeszközök megjelenési formáját! Ismertesse a forgóeszköz csökkentés jelentőségét 

a készleteknél! 

b) Adózási feladatok

Értelmezze a különadózó jövedelmeket a személyi jövedelemadó rendszerében! 

Egy magánszemély 2018 januárjában eladta 2015-ben vásárolt lakását 14.900.000 Ft-ért. A lakás 

korábbi vételára 12.500.000 Ft volt és 1.200.000 Ft értéknövelő beruházást hajtott rajta végre, 

melyet számlákkal tud igazolni.  

A magánszemély 2018 február hónapban a tulajdonában álló vállalkozásból 2.000.000 Ft osztalék 

kivételéről határozott. Az osztalék az év során kifizetésre került a magánszemély részére. 

Magánszemély ezen felül 2018-ben eladta a tulajdonában lévő festményt 350.000 Ft-ért, melynek 

eredeti vételára nem ismert.  

Határozza meg az egyes jövedelmekhez kapcsolódó személyi jövedelemadó kötelezettséget! 

Melléklet 

1995. évi CXVII. törvény 

a személyi jövedelemadóról
4
 

Ingatlan, vagyoni értékű jog átruházásából származó jövedelem 

62. § (4) Az ingatlan, ingatlanra vonatkozó vagyoni értékű jog átruházásából származó jövedelem, ha az 

átruházás a megszerzés évében vagy az azt követő öt évben történik, az (1)–(3) bekezdés szerint kiszámított 

összeg (e § alkalmazásában: számított összeg) 

1. 100 százaléka a megszerzés évében és az azt követő évben,

2. 90 százaléka a megszerzés évét követő második évben,

3. 60 százaléka a megszerzés évét követő harmadik évben,

4. 30 százaléka a megszerzés évét követő negyedik évben,

5. 0 százaléka a megszerzés évét követő ötödik és további évben.
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Komplex szakmai vizsga szóbeli vizsgatevékenysége 
A) Pénzügyi és adózási feladatok vizsgafeladat

6. tétel

a) Vállalkozásfinanszírozás

Mutassa be a forgóeszköz szükséglet megállapításának módszereit! Értelmezze a 

forgóeszköz-gazdálkodás elemzésére szolgáló mutatókat és mutasson rá a köztük lévő 

összefüggésekre! 

b) Adózási feladatok

Sorolja fel a bért terhelő járulékokat és adókat! Értelmezze a bruttó bér és a nettó bér 

fogalmát! 

Egy magánszemélynek 2019-ben munkaviszonyból származó havi bruttó alapbére 450.000 Ft.  Adott 

hónapban a magánszemély 50.000 Ft jutalmat is kapott. 

A magánszemély adott hónapban a magánszemély más kifizetőtől 60.000 Ft megbízási díjat is kapott, 

mellyel kapcsolatban 10% költséghányad elszámolásáról nyilatkozott. 

Határozza meg a nettó jövedelmet! Számítsa ki a vállalkozást terhelő adó/járulék összegét! 
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Komplex szakmai vizsga szóbeli vizsgatevékenysége 
A) Pénzügyi és adózási feladatok vizsgafeladat

7. tétel

a) Vállalkozásfinanszírozás

Definiálja a finanszírozást és sorolja fel azok formáit! Mutassa be a forgóeszköz-

finanszírozás módjait! 

b) Adózási feladatok

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! 

 Személyi jövedelemadó

 Általános forgalmi adó

 Társasági adó

 Helyi iparűzési adó

 Gépjárműadó

 Építményadó

 Egyszerűsített vállalkozói adó

Határozza meg az egyes adónemekhez rendelhető csoportosítási ismérvet, valamint az adó 

alanyát, adó tárgyát, adó alapját és adó mértékét! 

Adónem Csoportosítási 
ismérv Az adó alanya Az adó tárgya Az adó mértéke 

általános forgalmi 
adó 

személyi 
jövedelemadó 

kisadózó 
vállalkozások 
tételes adója 

társasági adó 

építményadó 

szociális 
hozzájárulási adó 

iparűzési adó 
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Komplex szakmai vizsga szóbeli vizsgatevékenysége 
A) Pénzügyi és adózási feladatok vizsgafeladat

8. tétel

a) Vállalkozásfinanszírozás

Tegyen különbséget a tartós és az átmeneti forgóeszközök között! Példával is 

szemléltesse! Értelmezze az illeszkedési elvet és ismertesse a finanszírozási stratégiák 

formáit!  

b) Adózási feladatok

Sorolja fel a társasági adó alanyait, értelmezze a növelő és csökkentő korrekciós tételek 

szerepét! 

Határozza meg az adózás utáni eredményt és a tulajdonosoknak fizetett osztalék összegét! 

Melléklet 

1996. évi LXXXI. törvény 

a társasági adóról és az osztalékadóról
6
 

A társasági adó mértéke 

19. § (1) A társasági adó mértéke a pozitív adóalap 9 százaléka. 

Egy Zrt. 2018. évi adózás előtti eredménye 198 000 E Ft. A társaság adóbevallásához a 
következő adatok állnak rendelkezésre: 

• ráfordításként elszámolt összeg, mely nincs összefüggésben a bevételszerző  
tevékenységgel: 4 000 E Ft 
• értékcsökkenési leírás a társasági adótörvény szerint: 1 400 E Ft 
• követelésre az adóévben visszaírt értékvesztés összege: 2 000 E Ft 
• adóévben követelésre elszámolt értékvesztés összege: 9 000 E Ft 
• elszámolt értékcsökkenés összege: 3 000 E Ft 
• osztalékfizetési ráta 30%
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Komplex szakmai vizsga szóbeli vizsgatevékenysége 
A) Pénzügyi és adózási feladatok vizsgafeladat

9. tétel

a) Vállalkozásfinanszírozás

Mutassa be a beruházások finanszírozási forrásait! Térjen ki a hitelre, mint az idegen 

finanszírozás formájára (Felsorolás: fajták, hitelezési eljárás menete, hitelbiztosítékok)! 

b) Adózási feladatok

Ismertesse az általános forgalmi adó jellemzőit! 

Töltse ki az első táblázat üres celláit! Készítse el az áfa bevallást! 

Sorszám Megnevezés Nettó ár Áfakulcs Áfa Bruttó ár 
1. kapott előleg 1 562 000 27 

2. 
anyagok beszerzése 
a szlovák 
értékesítéshez 

27 87 500 

3. taxi szolgáltatás 
igénybevétele 24 300 

4. 
értékesített 
késztermék 
ellenértéke 

18 2 345 000 

5. értékesítés 
Szlovákiába 678 000 

6. szakkönyvek 
beszerzése 21 000 

Sorszám Fizetendő áfa Levonható áfa Le nem vonható áfa 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 

Összesen 
Áfa elszámolás: 
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Komplex szakmai vizsga szóbeli vizsgatevékenysége 
A) Pénzügyi és adózási feladatok vizsgafeladat

10. tétel

a) Vállalkozásfinanszírozás

Ismertesse a beruházások sajátos finanszírozási forrásait: lízing (csoportosítása, főbb 

típusainak jellemzése) és a támogatás! 

b) Adózási feladatok

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

jog korlátozásának eseteit! 

Határozza meg a levonható és a vállalkozást terhelő előzetesen felszámított általános 

forgalmi adót! 

1. tárgyi eszköz beszerzése bruttó 245 000 Ft értékben, adómérték 27%

2. hivatali személygépkocsi beszerzése nettó 2900 000 Ft értékben, adómérték 27%

3. gázolaj üzemanyag beszerzése személygépkocsihoz bruttó 29 000 Ft értékben,

adómérték 27%

4. szolgáltatás igénybevétele adómentes tevékenységhez nettó 265 000 Ft, adómérték 27%

5. alkatrész beszerzés nettó 23 000 Ft értékben, adómérték 27%

6. szaklap beszerzése bruttó 12 000 Ft értékben, adómérték 5%

Sorszám Levonható áfa Le nem vonható áfa 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

Összesen 
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Komplex szakmai vizsga szóbeli vizsgatevékenysége 
A) Pénzügyi és adózási feladatok vizsgafeladat

11. tétel

a) Vállalkozásfinanszírozás

Definiálja a tőkeköltséget, mint a finanszírozási források árát! Értelmezze az egyes 

finanszírozási források egyedi tőkeköltségét! Tegyen összehasonlítást a beruházás 

megvalósítására vonatkozóan a belső megtérülési ráta és a tőkeköltség összevetésével! 

b) Adózási feladatok

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

adómértékek alkalmazásának funkcióit! Mutassa be az előzetesen felszámított adó 

megosztásának szabályát! 

Határozza meg az előzetesen felszámított általános forgalmi adót! 

1. szaklap beszerzése nettó 12 000 Ft értékben, adómérték 5%

2. tárgyi eszköz beszerzése az adóköteles és az adómentes értékesítéshez bruttó 453 000

Ft értékben, adómérték 18%

3. éttermi szolgáltatás igénybevétele nettó 40 000 Ft értékben, adómérték 5%

4. szolgáltatás igénybevétele adómentes tevékenységhez nettó 265 000 Ft, adómérték 27%

5. alkatrész beszerzése az adóköteles és az adómentes értékesítéshez nettó 230 500 Ft

értékben, adómérték 27%

levonási hányad 0,786 

Sorszám Megosztandó áfa Levonható áfa Le nem vonható áfa 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

Összesen 
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Komplex szakmai vizsga szóbeli vizsgatevékenysége 
A) Pénzügyi és adózási feladatok vizsgafeladat

12. tétel

a) Vállalkozásfinanszírozás

Értelmezze az üzletfinanszírozást! Definiálja a pénzügyi tervet! Tegyen különbséget a 

státusz és a forgalmi szemléletű tervek között, konkrét pénzügyi terv megnevezésével és 

annak főbb jellemzőivel! 

b) Adózási feladatok

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

rendszerében! 

Számítsa ki az egyes számlákon szereplő áfa mértéket, illetve a hiányzó 

nettó/bruttó árat! 

S Z Á M L A 
Szállító: 

Computer Kft. 

1024. Budapest 

Pitypang u.14. 

Adóigazgatási szám:  10623124-2-44 

Pénzforgalmi jelzőszám:10100235 02005855 

Vevő: 

Denevérbau KFT 
1038 BUDAPEST,  
Szőllő utca 11. 
Pjsz: 11712004-20217727 
Adóigazgatási szám: 28139638-2-41 

Megrendelés száma: Fizetés módja: 

Átutalás 

Teljesítés dátuma: 

2017.09.10. 

Számla kelte: 

2017.09.10. 

Fizetési határidő: 

2017.09.21. 

Számla száma: 

87561

Cikkszám, vámtarifa szám, 

szabványos megnevezés 

Mennyiségi 
egység 

Mennyiség Egységár 

(ÁFA nélkül) 

Számlaérték 

Intel számítógép db 1 400 000 Ft …………………….. 

27%- os adóalap 

27%- os ÁFA 

…………………….. 

…………………….. 

……………………. Számlaérték összesen: 

Azaz: …………………………………………………………. Forint. 



SZÁMLA 56872 

Szállító: 

Terra Kft. 

1124 Budapest 

Alkotás u. 42. 

Adóigazgatási szám:  10624830-2-01 

Pénzforgalmi jelzőszám: 13700126-01256297 

Vevő: 

Denevérbau KFT 
1038 BUDAPEST,  
Szőllő utca 11. 
Pjsz: 11712004-20217727 
Adóigazgatási szám: 28139638-2-41 

Megrendelés 
száma: 

790/2017 

Megrendelés 
dátuma: 

2017.09.15. 

Teljesítés 
dátuma: 

2017.09.21. 

Fizetés módja 

Átutalás 

Számla kelte: 

2017.09.21. 

Fizetési 
határidő: 

2017.10.14. 

Cikkszám,vámtarifa szám, 

szabványos megnevezés 

ÁFA 
kulcs 

% 

Mennyiségi 
egység Mennyiség 

Egységár 

(Áfa nélkül) 
Számlaérték 

Sárga festék …. Kg 200 600 Ft 120 000 Ft 

Szakkönyv …. Db 1 14 000 Ft 14 000 Ft 

14 000 Ft 700 Ft …..%-os ÁFA alap: 

…..%-os ÁFA alap: 120 000 Ft 

ÁFA összege: 

ÁFA összege: 32 400 Ft 

Számlaérték összesen: 167 100 Ft 

Azaz: Egyszázhatvanhétezer-egyszáz Forint. 



S      Z      Á      M      L      A AJK8-H 268 123 

Fizetés módja: Teljesítés kelte: Számla kelte: Fizetési határidő A megrendelés 

száma:  átutalás 2017.09.27. 2017.09.27 2017.10.27. 

Egyéb adatok: 

Mennyiségi 

Mennyiség 

Egységár Számla Cikkszám, az áru vámtarifa száma, 

Szabványos megnevezése Egység (ÁFA 
nélkül) Érték 

Számviteli szakkönyv 
értékesítés  Db 1 51430 Ft 51430 Ft 

………… Ft Számlaérték ÁFA nélkül: 

Az ÁFA kulcs …………….. % és az áthárított adó összege Ft-ban: …………. Ft 

……………Ft    A számla végösszege: 

   Azaz: ………………………………………………………… Forint 

Kiállító: Átvevő: Átvételi megjegyzések: Könyvelési hivatkozás: 

Szállító: 
(neve,irányí tószáma, címe,bankszáml a száma, bankj a) 

Lapterjes ztő és   kiadó KFT 

1117 Bud apest,   Prielle Kornél ia út 21-35.  

Adóigazga tási szá m: 12643228-2 -43 

Vevő: 
(neve,irányító száma,címe,ban kszámla szám  a, bankja) 

Denevérba u KFT 
1038 BUDAP EST,  
Szőllő utca 11. 
Pjsz: 11712004 -20217727  
Adóigazgatási szám: 28139638-2-41 



S      Z      Á      M      L      A 9300 

Fizetés módja: Teljesítés kelte: Számla kelte: Fizetési határidő A megrendelés 

száma:  átutalás 2017.08.27. 2017.08.27. 2017.09.12. 

Egyéb adatok: 

Mennyiségi 
Mennyiség 

Egység- Számla Cikkszám, az áru vámtarifa száma, 

Szabványos megnevezése Egység Ár Érték 

151   SZÓRÓLAPOK Db 120 551 Ft …………………. Ft 

Adóalap: 

ÁFA: ……. % 

…………………. Ft 

17 852 Ft 

   A számla összesen: ……………… Ft 

   Azaz: ………………………………………….. 

Kiállító: Átvevő: Átvételi megjegyzések: Könyvelési hivatkozás: 

Szállító: 
(neve, irány ítószám a, címe, bankszám la száma, ban kja) 

Denevérb au KF  T 
1028 BUD  APEST,   
SZÖLLŐ UTCA 11. 

Adóigazgatási szám: 28139638-2-41 

Vevő: 
(neve, irányít ószáma, címe, b ankszámla szám a, bankja) 

Terra Kft.  
1124 Budap est 
Alkotás u. 42. 
Pjsz: 13700126 -01256297  
Adóigazgatási szám: 10624830-2-01 



54 344 01 Pénzügyi-számviteli ügyintéző 

Komplex szakmai vizsga szóbeli vizsgatevékenysége 
A) Pénzügyi és adózási feladatok vizsgafeladat

13. tétel

a) Vállalkozásfinanszírozás

Mutassa be a pénzügyi tervezés szerepét a vállalkozás életében! Csoportosítsa a 

pénzügyi terveket és jellemezze azokat! Ismertesse, hogy a pénzügyi tervek ismeretében 

milyen intézkedéseket hozhat a vállalkozás! 

b) Adózási feladatok

Sorolja fel az adókötelezettségeket! Mutassa be az adómegállapítás formáit! 

Szemléltesse egy-egy példa bemutatásával!  

 Általános forgalmi adó

 Kisadózó vállalkozások tételes adója

 Gépjármű adó

 Idegenforgalmi adó

 Társasági adó

 Helyi iparűzési adó

 Kisvállalati adó

Rendelje a megadott adónemekhez azok adómegállapítás módját! 

Adónem Adómegállapítási mód 
általános forgalmi adó 
kisadózók tételes adója 
gépjárműadó 
idegenforgalmi adó 
társasági adó 
helyi iparűzési adó 
kisvállalati adó 
építményadó 



54 344 01 Pénzügyi-számviteli ügyintéző 

Komplex szakmai vizsga szóbeli vizsgatevékenysége 
A) Pénzügyi és adózási feladatok vizsgafeladat

14. tétel

a) Vállalkozásfinanszírozás

Ismertesse a vállalkozás teljesítménymutatóiból nyerhető információkat! Értelmezze az

állományi és folyamatszemléletű elemzést! Sorolja fel a pénzügyi mutatók típusait!

b) Adózási feladatok

Mutassa be az adókötelezettség nem teljesítéséből eredő jogkövetkezmények formáit!

Tegyen különbséget a tehergépjármű és a személygépjármű adóztatása között!

Határozza meg a vállalkozás 2019. évi gépjárműadó fizetési kötelezettségét, valamint a 2018. évi 

helyi iparűzési adó kötelezettségét! 

Melléklet 

1991. évi LXXXII. 

törvény 

a gépjárműadóról
7
 

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.

(2) Az adó mértéke az adóalap minden megkezdett 100 kilogrammja után: 

a) a légrugós vagy azzal egyenértékű rugózási rendszerű tehergépjármű, nyergesvontató, autóbusz esetén 850

Ft, 

b) az a) pont alá nem tartozó tehergépjármű, nyergesvontató, autóbusz esetén 1380 Ft.

Egy egyéni vállalkozó vállalkozásában két légrugós rendszerű tehergépjárművel rendelkezik, 

melyek adatai az alábbiak:  

• 1800 kg önsúly és 800 kg raksúly

• 2300 kg önsúly és 1200 kg raksúly

Az egyéni vállalkozó tulajdonában van továbbá egy 2013. évi gyártású 83 kW teljesítményű 

személygépjármű is.  

Az egyéni vállalkozó székhelyén kívüli más településen tevékenységet nem folytat. A 

vállalkozás 2018. évi nyilvántartásaiból az alábbi adatok ismertek:  

• éves nettó árbevétel: 71 000 000 Ft

• eladott áruk beszerzési értéke: 9 500 000 Ft

• eladott, közvetített szolgáltatások értéke: 800 000 Ft

• személyi jellegű kifizetések: 2 760 000 Ft

• anyagköltség: 31 200 000 Ft

• értékcsökkenés: 11 000 000 Ft

A települési önkormányzat illetékességi területén a helyi iparűzési adó mértékét a törvényben 

szereplő maximális adómértékben határozta meg. 



54 344 01 Pénzügyi-számviteli ügyintéző 

Komplex szakmai vizsga szóbeli vizsgatevékenysége 
A) Pénzügyi és adózási feladatok vizsgafeladat

15. tétel

a) Vállalkozásfinanszírozás

Mutassa be a pénzügyi mutatók főbb típusait! Ismertesse a mutatók kiszámítását és

értelmezze az azokból levonható következtetéseket (típusonként 2-2 mutató)!

b) Adózási feladatok

Sorolja fel a helyi adóról szóló törvényben meghatározott adónemeket! Ismertesse azok

alapját és mértékét!

Melléklet 
1991. évi LXXXII. 

törvény 

a gépjárműadóról
8
 

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.

(2) Az adó mértéke az adóalap minden megkezdett 100 kilogrammja után: 

a) a légrugós vagy azzal egyenértékű rugózási rendszerű tehergépjármű, nyergesvontató, autóbusz esetén 850

Ft, 

b) az a) pont alá nem tartozó tehergépjármű, nyergesvontató, autóbusz esetén 1380 Ft.

1990. évi C. TÖRVÉNY 

a helyi adókról
9
 

1. Építményadó

Az adó mértéke 

16. § Az adó évi mértékének felső határa: 

a) a 15. § a) pontja szerinti adóalap-megállapításnál 1100 Ft/m
2
,

b) a 15. § b) pontja szerinti adóalap-megállapításnál a korrigált forgalmi érték 3,6%-a.

2. Idegenforgalmi adó

Az adó mértéke 

33. § Az adó mértékének felső határa: 

a) 32. § a) 1. pontja alapján: személyenként és vendégéjszakánként 300 Ft; 

b) a 32. § a) 2. pontja alapján: az adóalap 4%-a;

Határozza meg a magánszemély adófizetési kötelezettségét a helyi önkormányzat(ok) felé! 

Egy magánszemély tulajdonában van egy 2013. évi gyártású 83 kW teljesítményű személygépjármű.  

A magánszemély családjával (2 felnőtt, 2 kiskorú gyermek) egy 180 m2 alapterületű házban él, 

melyből a kiegészítő helyiségek összes alapterülete 30 m2. A kertben áll egy 28 m2-es garázs is. A 

települési önkormányzat, illetékességi területén az építményadó mértékét, a törvényben szereplő 

maximális adómérték 90%-ában határozza meg. A lakáscélú építményeknél a bejelentett állandó 

lakosok után személyenként 25 m2 mentesség jár.  

A magánszemély az év során falusi turizmus keretében kiadta lakását egy 4 fős családnak (2 felnőtt, 2 

gyerek), akik 3 vendégéjszakát töltöttek el. A települési önkormányzat illetékességi területén az 

idegenforgalmi adó mértékét a törvényben szereplő maximum adómértékben határozta meg. 




