
 

…………………………………………. …………………………………………. 

 (vizsgázó olvasható neve) (Születési hely, idő) 

 

 

PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM  
TÜK szám:  

KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ 

Érvényességi idő: 2021. június 15. 13:30 óra 

Minősítő neve: Mészáros László 

Beosztása: főosztályvezető 

Készült: 1 eredeti és              fm. példányban 

Egy példány:        lap  

Kapják elosztó szerint. 

 

Ez a:     sz. fm. példány 

 

T 
  

54 344 01 Pénzügyi-számviteli ügyintéző szakképesítés 

 
 

Komplex szakmai vizsga 

írásbeli vizsgatevékenysége 

 
 

 

 

A vizsgafeladat megnevezése: 

 

Elektronikus bevallás 
 

 

A vizsgafeladat időtartama:  90 perc  
 

A vizsga ideje:  2021. június 15.   13:30 óra 

 

Segédeszköz:  zsebszámológép (nem programozható) használható 
 

 

P. H. 
 

2021. június
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…………………………………………. …………………………………………. 

 (vizsgázó olvasható neve) (Születési hely, idő) 

 

54 344 01 Pénzügyi-számviteli ügyintéző szakképesítés 

 
 

Elektronikus bevallás 

 
 

Kidolgozási idő: 90 perc 

 

 
A kérdéstípusok pontszámai 

I. II. III. IV. V. VI. Összesen 

Elérhető pontszám 52 28 20    100 

Elért pontszám        

,,Megfelelt eredmény”-hez 

szükséges minimális %pont 
50 

Eredmény %-ban  

Érdemjegy 

betűvel (számmal) 
 

 

90 – 100% jeles (5) 

80 –   89% jó (4) 

65 –   79% közepes (3) 

50 –   64% elégséges (2) 

  0 –   49% elégtelen (1) 

 

 

 

………………………………................................................. ………………………………................. 

Vizsgabizottság munkáját segítő szakértő neve    aláírása 

 

 

A vizsgaelnök (esetleges) észrevételei, módosító javaslatai és ezek indoklásai: 

 

 

 

 

 

Szóbeli vizsga dátuma:…………………....            2021.                           hó             nap 

 

 

………..…………………………                  …………………………..…….……….. 

 Vizsgaelnök neve  aláírása 
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FIGYELMEZTETÉS! 

 

Az alábbi feladatokat figyelmesen olvassa át! A javítást 

szabályosan, kézjegyével (szignóval) ellátva végezze! Minden 

javítást szignóznia kell! 

 

Amennyiben nem a fent leírtak szerint történt a javítása, nem 

látta el kézjegyével (szignóval), a javított megoldására pontszám 

nem adható! 

 

Minden esetben a kijelölt helyre készítse el a megoldást! A 

vizsgaszervező által biztosított, pecsétjével ellátott külön lapot 

csak akkor használhat – a feladat pontos jelölésével -, ha a feladat 

után kidolgozásra kijelölt hely már betelt. A pótlapra írja fel a 

nevét, a vizsga napjának dátumát, valamint az oldalszámot!  

 

Amennyiben több lapot használ fel, a nevét valamennyi lapon fel 

kell tüntetnie és a lapokat sorszámmal kell ellátnia! 
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Ön a környék legismertebb könyvelőirodájának alkalmazottja kíván lenni. Leendő főnöke 

referenciamunkaként azzal teszteli, hogy 90 perc alatt elvégzendő három feladatot bíz Önre: a 

megadott információk figyelembevételével készítse el az alábbi bevallásokat az adott 

vállalkozásnál!  
Az ügyintézőhöz a saját nevét, a telefonszámhoz ha nincs a feladatban megadva, akkor a saját 

telefonszámát és amennyiben szükséges az e-mail címhez a saját nevét és egy szolgáltatót 

(pl.:vizsgazoneve@gmail.com) írjon! A bevallásokat ellenőrizze, majd jelölje ki 

elektronikus küldésre és az elkészült bevallásokból készítsen pdf. állományokat, melyet a 

vizsgaszervező által megjelölt könyvtárba mentsen le! 
A feladat megoldása során kizárólag a nyomtatványkitöltő keretprogram (ABEV), a gépre 

letöltött nyomtatványok és a kitöltési segédletük, valamint számológép használható. 

 

Információk a nyomtatványok kitöltéséhez 

Önnek Kiss Annamária főfoglalkozású egyéni vállalkozó nevében három bevallást kell 

elkészítenie. Mivel ugyanazon adóalanyra készülnek a bevallások, így javasoljuk, hogy a 

vállalkozó adatait és az Ön nevét, telefonszámát és e-mail címét vigye fel a törzsadatok 

közé, hogy utána onnan tudja azokat előhívni az egyes nyomtatványok kitöltése során. 

Ezzel jelentős időt takaríthat meg! 

 

A bevallásokhoz a vállalkozó adatai: 

Neve: Kiss Annamária 

Születési neve: Kiss Annamária 

Anyja neve: Vásári Éva 

Születési helye, ideje: Vasvár, 1970.10.14. 

Lakcíme: 2481 Velence, Kertész utca 2. 

Adóazonosító jele: 837 906 0520 

Adószáma: 68933814-2-27   

Fizetési számlaszáma: OTP Bank Nyrt. 11712004-01905135-00000000 

 

Részlet a vállalkozó 2020. évi pénztárkönyvének összesített adataiból: 

Vállalkozói adóalapba beszámító bevétel: 18 293 500 Ft 

Anyag és árubeszerzés költsége: 8 158 400 Ft 

Eladott közvetített szolgáltatás: 0 Ft 

Eladásra beszerzett áru: 0 Ft 

Vállalkozói jövedelem kivét éves összege: 3 600 000 Ft 

A kivét utáni szociális hozzájárulási adó: 594 000 Ft 

Egy alkalmazottja van, a dolgozó éves bére: 2 000 000 

A dolgozó utáni szociális hozzájárulási adó: 330 000 Ft 

A dolgozó utáni szakképzési hozzájárulás: 30 000 Ft 

Egyéb termelési kezelési költség és ráfordítás: 851 100 Ft 

Nem anyagi javak értékcsökkenési leírása: 230 000 Ft 

Analitika alapján a 2020-ban a tárgyi eszközök után elszámolt értékcsökkenési leírás összege: 

1 400 000 Ft, az egy összegben elszámolt: 0 Ft. 

A személyi jövedelemadó előleg befizetése 2020. évben a következőképpen alakult: 

I. név: 150 000 Ft 

II. név: 161 000 Ft 

III. név: 101 000 Ft 

IV. név: 97 994 Ft 

összesen: 509 994 Ft 

mailto:vizsgazoneve@gmail.com
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Egyéb információk: 

Tevékenységét egész évben folyamatosan végezte. 

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

Kisvállalkozói kedvezmény igénybevételére nem került sor.  

A korábbi évekről áthozott, elhatárolt vesztesége 100 000 Ft.  

A vállalkozó csekély összegű támogatást nem vett igénybe. 

Esetleges vesztesége esetén a jövedelem-nyereség minimum után adózik. 

Adótúlfizetés esetén a vállalkozó úgy nyilatkozik, hogy a visszaigényelhető összeget későbbi 

kötelezettségei fizetésére a számláján kívánja hagyni. 

 

Kiss Annamáriának egy kiskorú gyermeke van, az utána érvényesíthető családi kedvezményt 

ő veszi igénybe, a családi pótlékot is az ő nevére folyósítják. 

A gyermekkel kapcsolatos adatok: 

A gyermek neve: Kiss Anett 

Adóazonosító jele: 851 182 4669 

Születésének időpontja: 2007.02.18. 

Születésének helye: Budapest, XIII. kerület 

Lakcíme: megegyezik az anya lakcímével 

 

Kiss Annamária kettő személygépkocsival rendelkezik, melyeket nem személytaxiként 

üzemelteti a vállalkozásában. Az egyiket ő, a másikat az alkalmazottja vezeti, a magáncélú 

használat mellett. 

A személygépkocsik adatai: 

1. Típusa: Opel Astra 

Teljesítménye: 50 kW (68 LE) 

Környezetvédelmi besorolása: 06 

Gyártási éve: 2003 

Rendszáma: MAD 457  

Alvázszáma: WOLPF6EC9C1062187  

A járművet 2016-ban vásárolta és 2021-ben minden hónapban költséget számolt el utána. 

 

2. Típusa: Kia Sportige  

Hengerűrtartalom: 1995 cm
3
 

Legnagyobb leadott teljesítmény: 100 kW (136 LE) 

Környezetvédelmi osztály: 10 

Gyártási év: 2016 

A járművet 2016-ban újonnan vásárolta és 2021-ben minden hónapban költséget számolt el 

utána. 

 

A járművek utáni belföldi gépjárműadó I. félévi összegét 2021.04.07-én befizette. 

 

Kiss Annamária 2021 tavaszán megsérült és súlyosan mozgáskorlátozott lett, ami alapján  

adómentességre vált jogosulttá. A Kia Sportige személygépkocsit júniusban eladja, a 

mentességet az Opel Astra után kívánja érvényesíteni. 

A közlekedőképességének minősítését elősegítő orvosi dokumentációban szereplő 

állapota kezdetének dátuma: 2021. június 14. 

Ez alapján még aznap a változásbejelentését a mai napon (2021.06.15.) meg is tette, így 

2021. július 01-től lesz mentességre jogosult. 
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I. feladat 

a) Az adatok ismeretében készítse el Kiss Annamária főfoglalkozású egyéni vállalkozó 

2020. évi személyi jövedelemadó bevallását! A vállalkozó személyi jövedelemadó bevallása 

határidő előtt elkészült. A bevallás beazonosítása miatt kivételesen a születési, családi névhez 

a saját nevét írja! 

 

b) Jelölje:  

a kiállított nyomtatvány számát:  

a küldésre kijelölt fájl nevét:  

a befizetendő SZJA összegét:  

a befizetendő SZOCHO összegét:  

 

 

Az I. kérdéstípus pontszáma összesen: 

 

 

 

II. feladat 

a) Készítse el Kiss Annamária egyéni vállalkozó cégautó bevallását 2021. II. negyedévére 

vonatkozóan a megadott információk figyelembevételével! Az ügyintéző nevéhez és 

telefonszámához a saját adatait írja! 

 

b) Jelölje: 

a kiállított nyomtatvány számát:  

a küldésre kijelölt fájl nevét:  

Határozza meg a kivetett gépjárműadó éves összegét!  

Határozza meg a negyedéves cégautóadó befizetés összegét!  

Határozza meg a cégautóadó bevallás határidejét!  

Határozza meg a cégautóadó adónemkódját!  

 

 

A II. kérdéstípus pontszáma összesen:  

 

 

 

III. feladat 

a) Készítse el Kiss Annamária gépjárműautóra vonatkozó Adat- és változásbejelentését 

a megadott információk figyelembevételével! A születési névhez a saját nevét írja! 

A mentességét igazoló dokumentumot nem kell Önnek csatolnia a bejelentéshez. 

 

b) Jelölje: 

a kiállított nyomtatvány számát:  

a küldésre kijelölt fájl nevét:  

 

 

A III. kérdéstípus pontszáma összesen: 

 

 

52 p  

28 p  

20 p  
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1. számú melléklet 

A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvényrészlet: 

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 

A kétszeres adóztatás kizárása 

17/F. § A negyedévre fizetendő adóból levonható a személygépkocsi után az adóalany 

terhére az önkormányzati adóhatóság által megállapított gépjárműadó. Levonásra a 

negyedév azon hónapjaira jutó gépjárműadó esetén van lehetőség, amelyben a 

személygépkocsi utáni cégautóadó- és gépjárműadó-kötelezettség egyaránt fennállt, feltéve, 

hogy az adóalany a gépjárműadó fizetési kötelezettségének határidőben eleget tett. 

 

 

2. számú melléklet 

A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvényrészlet 

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. 

 


