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Az értékelést az útmutatóban meghatározottak szerint kell
elvégezni. Az útmutatóban javasolt részpontszámokat tovább
bontani nem szabad, tehát a javasolt pontszám a vizsgázó
feladatmegoldására vagy megadható – helyes megoldás esetén –
vagy nem, kivéve ha az értékelési útmutató arra az adott
feladatnál részpontszám adására lehetőséget ad.
Amennyiben a vizsgázó a javítást nem szabályosan végezte, nem
látott el kézjegyével (szignóval) minden javítást, az útmutatóban
jelölt pontszám részére nem adható meg!
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Mind az elméleti kérdéseket, mint a számításos feladatokat a 2019. január 1-jétől
hatályos jogszabályok alapján kell megoldani, figyelembe véve az esetleges évközi
változásokat! Ettől eltérő megoldás nem fogadható el!

I. Igaz – hamis állítások (15 pont)
Minden helyes döntés és megfelelő indoklás 3 pontot ér. Helyes döntés esetén
elfogadható indoklás nélkül 1 pont jár. Helytelen döntés esetén pontszám nem jár. A
javítási útmutatóhoz képest további részpontozás nem alkalmazható.
1. A késedelmi pótlék megállapítása időpontjában kockázatosnak minősülő adózót terhelő, az
állami adó- és vámhatóság által az adóellenőrzés során feltárt adókülönbözet után felszámított
késedelmi pótlék mértéke minden naptári nap után a felszámítás időpontjában érvényes
jegybanki alapkamat ötszörösének háromszázhatvanötöd része.
Az állítás HAMIS, mert ilyen esetben a felszámított késedelmi pótlék mértéke minden naptári
nap után az általános szabályok alapján számított késedelmi pótlék százötven százalékának
háromszázhatvanötöd része.
2. Jövedéki ügyben a jövedéki termékek esetében minden esetben az állami adó- és
vámhatóság jár el.
Az állítás HAMIS, mert a magánfőző desztillálóberendezésének bejelentésével kapcsolatban
a lakóhely szerinti, a magánfőzés szabályai betartásának ellenőrzésével kapcsolatban - ide
nem értve az előállított termék jogszabálysértő értékesítését - pedig az ellenőrzött tevékenység
végzésének helye szerinti önkormányzati adóhatóság jár el. A fővárosban a kerületi
önkormányzati adóhatóság jár el.
3. A nyugdíjas magánszemély az ekhoalap összegéből 15 százalék ekhot fizet.
Az állítás HAMIS, mert ha a magánszemély a kifizetést megelőzően nyilatkozik arról, hogy
nyugdíjas, az ekho mértéke 11,1 százalék.
4. Az ART rendelkezése szerint az adózó az adómegállapítási időszak és az adónem
megjelölésével bejelentheti az adóhatósághoz önellenőrzési szándékát.
Az állítás IGAZ, mert az ART szerint a bejelentéssel együtt az adóhatóság a bejelentéstől
számított tizenöt napig a bejelentés szerinti adómegállapítási időszak és adónem tekintetében
adóellenőrzést nem indíthat az adózónál. A bejelentés nem feltétele az önellenőrzésnek.
5. Az EVA-bevallását nem minden bt-nek kell azonos időpontra elkészítenie.
Az állítás IGAZ, mert ha a bt. a könyvvezetési kötelezettségének a számviteli törvény
előírásai szerint tesz eleget, akkor május 31-ig, ha az EVA-törvény szerint, akkor február 25ig kell a bevallást elkészítenie.
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II. Feleletválasztás (10 pont)
Olvassa el figyelmesen az alábbi feladatokat és húzza alá (karikázás nem felel meg) az
ön által helyesnek ítélt választ. Minden helyes válasz 2 pontot ér, de ez a pontszám csak
akkor szerezhető meg, ha nem jelölt meg hibás megoldást. Javítás esetén a javított
feladatot lássa el kézjegyével!

a)
b)
c)
d)

Az állami adó- és vámhatóság a késedelmi pótlékot nem utalja ki, és azt nem
írja jóvá az adószámlán, ha annak összege nem éri el az alábbi összeget:
10 000 forint
5 000 forint
mindig számít késedelmi pótlékot
2 000 forint

a)
b)
c)
d)

Mennyi a KIVA adókulcsa 2019-ben?
14 százalék
13 százalék
9 százalék
16 százalék

a)
b)
c)
d)

Az EVA-alany egyéni vállalkozó, ha a bevételt az eladást követő 60. napon szerzi
meg, akkor a bevétel megszerzésének időpontja:
a bizonylat kibocsátásának napját követő 30. nap
a bizonylat kibocsátásának napját követő 45. nap
a bizonylat kibocsátásának napja
a bevétel megszerzésének tényleges időpontja

a)
b)
c)
d)

Az alanyi áfamenetesség választásának felső értékhatára:
12 millió forint
10 millió forint
8 millió forint
nincs felső értékhatára

a)
b)
c)
d)

A tételes átalányadó évi összege szobánként:
50 000 forint
40 000 forint
30 000 forint
38 400 forint

1.

2.

3.

4.

5.
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III. Fogalmak, felsorolások, párosítások, csoportosítások (25 pont)
1. feladat (10 pont)
Válassza ki, hogy főfoglalkozású (egyéni vagy társas) vállalkozó esetében melyik adónem
milyen közterhek bevallását és megfizetését váltja ki! Választását jelölje X-jel beírásával.
Adónem
TAO
SZJA
Iparűzési adó
Szociális hozzájárulási adó
Szakképzési hozzájárulás
Természetbeni egészségbiztosítási járulék
Pénzbeli egészségbiztosítási járulék
Munkaerőpiaci járulék
Nyugdíjjárulék
ÁFA

EVA
X
X

KATA
X
X
X
X
X
X
X
X

X

Minden helyesen kitöltött (a jó helyre beírt, a rossz helyre be nem írt) mező 0,5-0,5 pont.
2. feladat (5 pont)
Soroljon fel az szja törvény szerinti részletező nyilvántartások közül minimum tizet! (5 pont)
A vevőkkel (megrendelőkkel) szembeni követelések nyilvántartása
A szállítókkal szembeni tartozások nyilvántartása
Tárgyi eszközök, nem anyagi javak nyilvántartása
A beruházási és felújítási költség-nyilvántartás
Értékpapírok, értékpapírra vonatkozó jogok nyilvántartása
Munkabérek, más személyi jellegű kifizetések és a vállalkozói kivét nyilvántartása
Gépjármű-használati nyilvántartás (útnyilvántartás)
Hitelbe vagy bizományba történő értékesítésre átadott, átvett áruk nyilvántartása
Egyéb követelések, kötelezettségek nyilvántartása
Selejtezési nyilvántartás
Leltár
Alvállalkozói nyilvántartás
Szigorú számadású nyomtatványok nyilvántartása
(a felsorolás minden eleme 0,5-0,5 pont, maximum 5 pont adható)
3. feladat (4 pont)
Melyek az Adóigazgatási rendtartásról szóló törvény szerinti adóellenőrzések?
Az adóhatóság az ellenőrzés célját
a) ellenőrzéssel lezárt időszakot eredményező, az adó, költségvetési támogatás alapjának
és összegének vizsgálatára irányuló adóellenőrzéssel,
b) egyéb adókötelezettségek teljesítésére irányuló, ellenőrzéssel lezárt időszakot nem
keletkeztető jogkövetési vizsgálattal
valósítja meg.
Ha valamelyik kimaradt helyette elfogadható: az ismételt ellenőrzés, amelyre ellenőrzéssel
lezárt időszak tekintetében kerül sor.
(a felsorolás minden eleme 2-2 pont)
KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ
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4. feladat (3 pont)
Sorolja fel a látvány-csapatsportokat!
Látvány-csapatsport: a labdarúgás, a kézilabda, a kosárlabda, a vízilabda, a jégkorong,
valamint a röplabda sportág.
(a felsorolás minden eleme 0,5-0,5 pont)
5. feladat (3 pont)
Melyek az ekhoval teljesített közterhek?
A jogszerűen ekhoalapként figyelembe vett bevétel után az ekho megfizetésével teljesülnek
a) a szociális hozzájárulási adóra vonatkozó törvényi rendelkezésekben meghatározott, a
kifizetőt terhelő közterheket,
b) a Tbj.-ben meghatározott biztosítottat terhelő járulékokat érintő befizetési, illetve
levonási, továbbá
c) a kifizetőt és a magánszemélyt terhelő személyi jövedelemadózási kötelezettségek.
(a felsorolás minden eleme 1-1 pont)
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IV. Feladatok (25 pont)
Maximális pontszám csak a hibátlan megoldások esetén adható. A görgetett hibákért
nem lehet többszörös pontlevonást alkalmazni. A pontozáshoz képest további
részpontozás nem alkalmazható. Üresen hagyott sorokra pontszám nem adható.
Pótlapon történő megoldásra pontszám nem adható. Maximális pontszám kizárólag
hibátlan megoldás esetén adható. Ugyancsak nem adható pontszám abban az esetben, ha
a vizsgázó nem az adónemre vonatkozó forintban/ ezer forintban készíti el az
adóbevallást (oldja meg a feladatot).
1. feladat megoldása (14 pont)
Egy magánszemély 400 000 Ft-ot keres havonta. Nős, 3 kedvezményezett eltartott gyermeke
után ő kapja a családi pótlékot és párjával való megállapodása alapján a családi adó- és
járulékkedvezményt is ő veszi igénybe, amelynek adóelőlegnél történő érvényesítéséről
munkáltatójának nyilatkozott. A munkáltatójának március hó végi döntése alapján 2 havi
bérének megfelelő jutalmat is kapott, amit csak április 18-án fizettek ki neki, 13 nappal a
március havi bére után.
Állapítsa meg az egyes kifizetések nettó összegeit, és az érvényesített családi adó- és
járulékkedvezmények figyelembevételével állapítsa meg az év végi adóalap összegét, ha év
közben a fizetése nem változik, és több jutalmat nem fog kapni!
levezetés
Havi bruttó bér
-Családi kedvezmény 3 x 220 000 Ft
Előlegalap
Adóelőleg
Természetbeni egészségbiztosítási járulék (4%)
16 000 Ft - 16 000 Ft kedvezmény
Pénzbeli egészségbiztosítási járulék (3%) 12 000 Ft - 12 000
Ft kedvezmény
Munkaerőpiaci járulékrész (1,5%)
Nyugdíjjárulék 400 000 Ft után (10%), de már csak 11 000 Ft
kedvezmény maradt: 40 000 Ft - 11 000 Ft
Havi nettó bér

összeg (Ft) pontszám
400 000
660 000
1
0
0,5
0
0,5
0

1

0

1

6 000

1

29 000

1

365 000

0,5

Igénybe nem vett adóalap-csökkentés: 260 000 Ft, Igénybe nem vett adómegtakarítás, egyben
érvényesíthető járulék-kedvezmény: 260 000 x 15% = 39 000 Ft
A jutalom számítása:
levezetés
Jutalom
Adóelőleg
Nyugdíjjárulék 800 000 Ft után (10%)
Természetbeni egészségbiztosítási járulék (4%)
Pénzbeli egészségbiztosítási járulék (3%)
Munkaerőpiaci járulékrész (1,5%)
Havi nettó bér

összeg (Ft)
800 000
120 000
80 000
32 000
24 000
12 000
532 000

KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ

pontszám
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
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Az év végi adóalapja az év közben érvényesített járulékkedvezmény figyelembevételével:
levezetés
Éves jövedelem: 12 x 400 000 + 800 000
- családi kedvezmény:
3 x 12 x 220 000 – 12 x (11 000+16 000+12 000) x 667%
Adóalap

összeg (Ft) pontszám
5 600 000
1
4 798 440
2,5
801 560

1

2. feladat megoldása (11 pont)
Egy a KKV-törvény alapján kisvállalkozásnak minősülő társas vállalkozás 2019. évi
gazdasági adatai (E Ft):
- Belföldről kapott osztalék: 200
- Bevétel: 400 000
- Adózás előtti eredmény: 9 400
- Értékcsökkenési leírás Tao szerint: 3 328
- Értékcsökkenési leírás Szt. szerint: 4 500
- Képzett és ráfordításként elszámolt céltartalék: 4 976
- Felhasznált és bevételként elszámolt céltartalék: 268
- 10 fő szakmunkástanulót foglalkoztatnak egész évben tanulószerződéssel
- A fizetett osztalék: 240
- A vállalkozás létszáma 20 fő, közülük 2 fő megváltozott munkaképességű. A nekik
fizetett bér 160 000 Ft/hó. Év közben foglalkoztatottak száma és összetétele nem
változott.
- Előző év közepén pénzügyi lízingszerződést kötött egy hazai bankkal beruházási célra,
melyet 5 év alatt évi azonos összegű tőketörlesztéssel kell megfizetnie. A 2019. évi
kamatfizetés összege: 400
- A Kárenyhítési Alapnak adott támogatás, melyről igazolással rendelkeznek: 2 000
Állapítsa meg a vállalkozás által fizetendő TAO összegét!
Megoldás:
A bevétel csak a jövedelemminimumhoz kell, melynek értéke: 400 000 x 2%, azaz 8 000
levezetés
Adózás előtti eredmény
Belföldről kapott osztalék
Értékcsökkenési leírás Tao szerint
Felhasznált céltartalék
Szakmunkástanulók után:
10 x 12 x 149.000 Ft x 24%
Kárenyhítési Alapnak adott támogatás:
2 000 x 50%, de maximum 9 400
Megváltozott munkaképességű dolgozók után:
2 fő x 12 hó x 149 000 Ft/fő/hó

összeg (E Ft)
9 400
200
3 328
268

pontszám
0,5
0,5
0,5
0,5

4 291

1

1 000

0,5 + 0,5*

3 576

1
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Összes csökkentő tétel
Értékcsökkenési leírás Szt. szerint
Képzett és ráfordításként elszámolt céltartalék
Összes növelő tétel
Adóalap, de minimum az elvárt adóalap
Számított adó 9%
-kedvezmény a hitelkamat után 400,
de maximum 559 x 70% = 391
Tényleges társasági adó

12 663
4 500
4 976
9 476

- 12 663
0,5
0,5
+ 9 476
6 213
559

2**
1

391

0,5 + 0,5*

168

1

*A pont akkor adható meg, ha a korlátot is figyelembe vette (megvizsgálta) a vizsgázó
**Adózás előtti eredmény (9 400) és az adóalap (6 213) közül a nagyobb meghaladja a
jövedelemminimum (8 000) értékét, így az adóalap maradhat 6 213.
A vizsgálat elmaradása esetén csak 1 pont adható!
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V. Szakirány függő feladatok (25 pont)
Szakirány tévesztése esetén pontszám nem adható.

V/A Vállalkozási szakirányos vizsgázóknak
1. feladat megoldása (17 pont)
Egy 90 munkavállalót foglalkoztató egyéni vállalkozó nettó 20 000 000 Ft bevételt ért el.
Ehhez nettó 10 000 000 Ft összes költsége merült fel, benne 3,5 millió Ft kivéttel. A tárgyév
augusztus 08-án 2,5 millió Ft-os, a tevékenységéhez elengedhetetlenül szükséges beruházást
hajtott végre, amit 5 év alatt lineárisan számol el. A beruházás 20%-át hitelből finanszírozta,
melyre 16% a kamat, amit havonta kell fizetnie, míg a tőkét egy év múlva kell egy összegben
kifizetnie.
Állapítsa meg a vállalkozó személyi jövedelemadó törvény szerint fizetendő összes közterhét!
Megoldás:
levezetés

összeg (Ft)
20 000 000
2 500 000
3 500 000
6 500 000

pontszám
0,5
1
1
0,5

Bevétel (nettó)
- kisvállalkozói kedvezmény a beruházás után
- Kivét
- Egyéb költségek
Vállalkozói adóalap, azaz jövedelem,
7 500 000 0,5 + 0,5*
de minimum az elvárt jövedelem
Az adó 9%
675 000
1
- Kedvezmény: 32 000, de maximum 675 000 Ft x 70%,
-32 000 1,5 + 0,5*
Fizetendő vállalkozói személyi jövedelemadó
643 000
1
Adózás utáni jövedelem 2 500 000 + 7 500 000 – 643 000
9 357 000
2
- beruházás nettó értéke
2 300 000
2
Osztalékalap
7 057 000
1
Osztalékalap utáni adó (15%)
1 058 550
1
Kivét
3 500 000
1
A kivét utáni adó (15%)
525 000
1
A 3 adó együtt
2 226 550
1
*A korlát figyelembe vétele (leírása) esetén adható meg a pont
146
Hitelkamat: 2,5 millió x 20% x 16% x 365 = 32 000 Ft
146
Amortizáció: 2,5 millió x 20% x 365 = 200 000 Ft, ahol augusztus 08-át már beleszámítjuk.
Elvárt jövedelem: (bevétel - külföldi telephely bevétele) x 2%, teljesítette.
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2. feladat megoldása (8 pont)
Egy vállalkozás 2019. évi nyilvántartásából a következő adatokat ismerjük:
 Nettó árbevétel: 124 512 400 Ft
 Elábé: 2 432 500 Ft
 Közvetített szolgáltatások: 30 400 000 Ft
 Anyagköltség: 7 679 900 Ft
 Január 01-vel 3 főt alkalmaznak az eddigiek mellett, közülük 1 főre állami
munkahelyteremtő támogatást kaptak
 Az új dolgozók bére 150 000 Ft/fő/hó
 Az önkormányzat maximális szinten vetette ki az iparűzési adót
 K+F költsége: 4 000 000 Ft
 2020. I félévre megállapított HIPA-előlege: 1 000 000 Ft
Mennyi a vállalkozás 2020. szeptember 15-ig és 2021. március 15-ig esedékes HIPA
előlegfizetési kötelezettsége?
levezetés
Nettó árbevétel
-Közvetített szolgáltatások
-K+F költség
-Elábé
-Anyagköltség
Létszámbővítésre nem lehet adóalapcsökkentést
érvényesíteni
Adóalap
2019. évi HIPA: 80 000 000 x 2%
2020. szeptember 15-ig fizetendő HIPA-előleg:
1 600 000 Ft – 1 000 000 Ft
2021. március 15-ig fizetendő HIPA-előleg:
1 600 000 Ft:2

KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ

összeg (Ft)
pontszám
124 512 400
0,5
30 400 000
0,5
4 000 000
0,5
2 432 500
0,5
7 679 900
0,5
0,5
80 000 000
1 600 000

0,5
0,5

600 000

2

800 000

2
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V/B Az államháztartási szakirányos vizsgázóknak
Olvassa el figyelmesen és oldja meg az alábbi feladatokat!
1. feladat megoldása (12 pont)
Három költségvetési intézményt vizsgálunk:
1, az állományi létszám: 1 200 fő, melyből 700 fő szellemi, 500 fő fizikai állományú dolgozó.
A 700 fő szellemi dolgozó közül 8, az 500 fő fizikai dolgozó közül 2 főnek a rehabilitációs
hatóság minősítése alapján 55-60 százalékos az egészségi állapota.
2, az állományi létszám: 20 fő, melyből 3 főnek a rehabilitációs hatóság minősítése alapján 60
százalékos az egészségi állapota.
3, az állományi létszám: 40 fő, melyből 1 főnek a rehabilitációs hatóság minősítése alapján 60
százalékos az egészségi állapota.
Állapítsa meg, hogy mennyi lesz az egyes intézmények I. negyedévi rehabilitációs
hozzájárulás fizetési kötelezettsége!
első intézmény:
levezetés
Alkalmazotti létszám:
Kötelezően (elvártan) foglalkoztatott létszám 1 200 fő x 5%
Tényleges foglalkoztatott megváltozott munkaképességű
létszám
Hiányzó létszám
Fizetendő rehabilitációs hozzájárulás éves szinten:
50 fő x 149 000 Ft/fő/év x 9
Negyedéves összeg 67 050 000 Ft: 4

összeg
1 200 fő
60 fő

pontszám
0,5
1
1

10 fő
50 fő

1

67 050 000 Ft

1

16 762 500 Ft

0,5

második intézmény:
levezetés
Alkalmazotti létszám:
nincs fizetési kötelezettsége az intézménynek, mert a
létszám 25 fő alatt van

összeg
20 fő

pontszám
0,5
1,5

összeg
40 fő
2 fő

pontszám
0,5
1

harmadik intézmény:
levezetés
Alkalmazotti létszám:
Kötelezően (elvártan) foglalkoztatott létszám 40 fő x 5%
Tényleges foglalkoztatott megváltozott munkaképességű
létszám
Hiányzó létszám
Fizetendő rehabilitációs hozzájárulás éves szinten:
1 fő x 149 000 Ft/fő/év x 9
Negyedéves összeg 1 341 000 Ft: 4
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1 fő

1

1 fő

1

1 341 000 Ft

1

335 250 Ft

0,5
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2. feladat megoldása (13 pont)
Egy költségvetési intézménynek két nyugdíjas dolgozója van, akik a nyugdíjfolyósításuk
szüneteltetése mellett dolgoznak. Mindketten 230 000 Ft/ hó bért keresnek.
Az első dolgozó egy egyszeri feladat ellátására 50 000 Ft megbízási díjban részesült, melyre
nem tett költségnyilatkozatot a kifizető felé.
A második dolgozó 70 000 Ft megbízási díjra 40 000 Ft költséget kíván érvényesíteni, amire
nyilatkozatot tett a kifizető felé.
Állapítsa meg mindkét dolgozó nettó megbízási díját és a kifizető összes költségét!
Első dolgozó:
levezetés
Bruttó megbízási díj
Jövedelem = előleg- és járulékalap 50 000 x 90%
-Adóelőleg 45 000 Ft x 15%
-Természetbeni egészségbiztosítási járulék 45 000 Ft x 4%
-Pénzbeli egészségbiztosítási járulék 45 000 Ft x 3%, mert a
nyugdíjfolyósítást szünetelteti
-Munkaerőpiaci járulékrész nincs, mert nem munkabér
-Nyugdíjjárulék 45 000 Ft x 10%
Nettó megbízási díj
Bruttó megbízási díj
+Szociális hozzájárulási adó 45 000 x 19,5%
Szakképzési hozzájárulást nem fizet a költségvetési
intézmény
Összes költség

összeg (Ft)
50 000
45 000
6 750
1 800

pontszám
0,5
0,5
0,5

1 350

1

4 500
35 600
50 000
8 775

0,5
0,5
0,5
0,5

-

0,5

58 775

1

Második dolgozó:
levezetés
Bruttó megbízási díj
Költség
Jövedelem = előleg- és járulékalap: 70 000 Ft - 40 000 Ft,
de minimum a 70 000 Ft 50%-a
Adóelőleg 35 000 Ft x 15%
Természetbeni egészségbiztosítási járulék 35 000 Ft x 4%
Pénzbeli egészségbiztosítási járulék 35 000 Ft x 3%, mert a
nyugdíjfolyósítást szünetelteti
Munkaerőpiaci járulékrész nincs, mert nem munkabér
Nyugdíjjárulék 35 000 Ft x 10%
Nettó megbízási díj
Bruttó megbízási díj
+Szociális hozzájárulási adó 35 000 Ft x 19,5%
Szakképzési hozzájárulást nem fizet a költségvetési
intézmény
Összes költség
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összeg (Ft)
70 000
40 000

pontszám
0,5

35 000

1

5 250
1 400

0,5
0,5

1 050

1

3 500
58 800
70 000
6 825

0,5
0,5
0,5
0,5

-

0,5

76 825

1
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