T 1977-06/1/1

Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárási rendjéről szóló
133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján.
Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés, szakképesítés-ráépülés azonosító száma és
megnevezése, valamint a kapcsolódó szakképesítés megnevezése:
52 343 05 0010 52 01
52 343 05 0010 52 02

Jövedéki ügyintéző
Vámügyintéző

Vám- és jövedéki ügyintéző
Vám- és jövedéki ügyintéző

Tájékoztató
A vizsgázó az első lapra írja fel a nevét!
Ha a vizsgafeladat kidolgozásához több lapot használ fel, a nevét valamennyi lapon fel kell
tüntetnie, és a lapokat sorszámmal el kell látnia.

Értékelés
Összesen:

50 pont

100% =

50 pont

A VIZSGAFELADAT MEGOLDÁSÁRA JAVASOLT %-OS EREDMÉNY:
EBBEN A VIZSGARÉSZBEN A VIZSGAFELADAT ARÁNYA 100%.
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Egyéni osztályozó lap

Kidolgozási idő: 60 perc

A kérdés típusok pontszámai
Elérhető pontszám

I.

II.

III.

IV.

V.

Összesen

9

20

4

10

7

50

Elért pontszám
60 %
Minősítés az elért pontszám alapján
30
%-ban
pont
* értékelés %-ban; ** megfelelt, nem felelt meg

,,Megfelelt eredmény”-hez
szükséges minimális

*
**

A JELEN VIZSGAFELADAT VIZSGARÉSZEN BELÜLI ARÁNYA: 100%.
Javító tanár neve: ………………... Aláírása :……………… 2011.…………… hó…..nap
Vizsgaelnök (esetleges) észrevételei, módosító javaslatai és ezek indoklásai:

Vizsgaelnök megbízó levelének száma:………………...
Interaktív vizsga dátuma:…………………....

2012.

………..…………………………
Vizsgaelnök neve
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I. Válaszoljon az alábbi kérdésekre, illetve határozza meg a következő fogalmakat!
(9 pont, kérdésenként 3 pont)
1.) Folyamatos ellenőrzés

2.) Mire terjed ki a témaellenőrzés?

3.) Mit jelent a rendszeresség elve az ellenőrzésben?

II. Az alábbi gazdasági események feldolgozásával készítse el a vállalkozás eredmény
kimutatását. (Összesen 20 pont, gazdasági eseményenként 2 pont.)
1. A vállalkozás dolgozóinak 1.700 E FT bruttó munkabért számolt el.
2. A bérek utáni járulék összege 510 E Ft.
3. A vállalkozás értékesít egy présgépet, eladási ára 3.000 E FT+ áfa.
4. Az értékesített présgép bruttó értéke 6.000 E Ft, az értékesítés időpontjáig elszámol
értékcsökkenés 3.200 E Ft.
5. A vállalkozás 2.000 E Ft+ áfa összegért anyagot vásárolt, melyet a tárgyidőszakban fel
is használt.
6. a vállalkozás által értékesített termékek eladási ára 4.000 E Ft+ áfa.
7. A biztosító kártérítést fizettet, összege 400 E Ft
8. A bank által a lekötött betétek után jóváírt kamat 170 E Ft.
9. A tárgyidőszak bankköltsége 35 E Ft.
10. A vállalkozás által igénybevett szolgáltatások értéke 1.000 E Ft+ áfa
A vállalkozás általános forgalmi adó levonására jogosult.
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Megnevezés

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

01.Belföldi értékesítés nettó árbevétele
02. Exportértékesítés nettó árbevétele
I. Értékesítés nettó árbevétele
03. Saját termelésű készletek állományváltozása
04. Saját előállítású eszközök aktivált értéke
II. Aktivált saját teljesítmények értéke
III. Egyéb bevételek
IV. Anyagjellegű ráfordítások
V. Személyi jellegű ráfordítások
VI. Értékcsökkenési leírás
VII. Egyéb ráfordítások
A. ÜZEMI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE
VIII. Pénzügyi műveletek bevétele
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai

III. Döntse el az alábbi állításokról igaz-e vagy hamis-e? Válaszát indokolja! (4 pont)
1.) Az adó megállapításához való jog az adóbevallás benyújtását követő 5 elteltével évül
el.

2.) Az adóbírság mértéke minden esetben az adóhiány 50%-a.

IV. Karikázza be a helyes válasz betűjelét az alábbi feladatokban, több helyes válasz is
lehetséges! (10 pont összesen, hibás válasz esetén pont levonás)
1.) Válassza ki az alábbiak közül a saját tőke elemeit. (2 pont)
a.)
b.)
c.)
d.)
e.)

lekötött tartalék
tőkepótló hitel
tőketartalék
fel nem vett osztalék
forgótőke

2.) Melyek az éves beszámoló részei? (3 pont)
a.) számviteli politika
b.) kiegészítő melléklet
c.) mérleg
d.) üzleti jelentés
e.) eredménykimutatás
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3.) Aktív időbeli elhatárolásként kell kimutatni (1 pont)
a.) a mérleg fordulónapja előtti időszakot terhelő költséget, amely csak a mérleg
fordulónapja utáni időszakban került kiszámlázásra
b.) a térítés nélkül átvett eszközök értékét
c.) a mérleg fordulónapja után kiszámlázott árbevételt, amely a mérleg
fordulónapja előtti időszakban számolandó el
4.) A bekerülési érték része (1 pont)
a.) a beruházáshoz kapcsolódó devizakötelezettségek árfolyam különbözete a hitel
visszafizetéséig
b.) az eszköz beszerzéséhez kapcsolódóan igénybevett hitel üzembehelyezésig
terjedő időszakra elszámolt kamata
c.) arányosítással megosztott, előzetesen felszámított általános forgalmi adó
5.) Melyek a befektetett eszközök elemei? (3 pont)
hosszú lejáratú kötelezettségek
tárgyi eszközök
befektetett pénzügyi eszközök
forgatási célú értékpapírok
e. immateriális javak
a.
b.
c.
d.

V. Fejtse ki az alábbi kérdéseket! (7 pont)
1.) Ismertesse a kötelezettségek fogalmát, fejtse ki mi a különbség a hosszú lejáratú és rövid
lejáratú kötelezettségek között! (6 pont)

2.) Ismertesse az üzleti év fogalmát! (1 pont)
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