T 1977-06/1/2

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.) Időszakos ellenőrzés

2. ) Célellenőrzés

3.)

Az ellenőrzéssel szemben
hézagmentesség elvét!

támasztott

követelmények

közül

ismertesse

a

II. Az alábbi gazdasági események feldolgozásával készítse el a vállalkozás eredmény
kimutatását. (Összesen 20 pont, gazdasági eseményenként 2 pont.)
1. A vállalkozás egyik gépe káresemény miatt megsemmisült. A megsemmisült gép
bruttó értéke 2.800 E Ft, az elszámolt értékcsökkenés 1.600 E Ft
2. A biztosító kártérítése 1.300 E Ft
3. A vállalkozás az igénybevett folyószámla hitel után 220 E Ft kamatot fizetett
4. A vállalkozás által nyújtott szolgáltatások értéke 3.000 E Ft+ áfa.
5. A tárgyidőszak energia költsége 200 E Ft+ áfa.
6. Kapcsolt vállalkozástól kapott osztalék 600 E Ft.
7. A társaság 200 E Ft összegű eljárási illetéket fizetett
8. A tárgyidőszak ügyvédi munkadíja 300 E Ft.
9. A 100 E Ft egyedi beszerzési érték alatti tárgyi eszközök használatba vételkor
elszámolt értékcsökkenés 160 E Ft
10. A vállalkozás dolgozóinak fizetett bruttó munkabér 1.300 E Ft
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.) Nemleges adóigazolást az az adózó is kaphat, akinek az adóhatóság részletfizetést
engedélyezett.

2.) A késedelmi pótlék mértéke a felszámítás napján érvényes jegybanki alapkamat + 5 %.

IV. Karikázza be a helyes válasz betűjelét az alábbi feladatokban, több helyes válasz is
lehetséges! (10 pont összesen, hibás válasz esetén pont levonás)
1. ) Mi határozza meg a beszámoló formáját? (3 pont)

a.)
b.)
c.)
d.)
e.)
f.)

az éves bevétel
az éves nettó árbevétel
a foglalkoztatottak száma
a főállású foglalkoztatottak száma
a mérleg főösszege
jegyzett tőke összege
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2.) Melyek az egyszerűsített éves beszámoló részei? (3 pont)
a.) számviteli politika
b.) kiegészítő melléklet
c.) mérleg
d.) üzleti jelentés
e.) eredménykimutatás
3.) Passzív 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 kapott támogatás összegét
c.) a mérleg fordulónapja után kiszámlázott árbevételt, amely a mérleg forduló napja 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 forgóeszközök elemei? (2 pont)
a.
b.
c.
d.
e.

rövid lejáratú kötelezettségek
pénzeszközök
követelések
eredménytartalék
befektetési célú értékpapírok

V. Fejtse ki az alábbi kérdéseket! (7 pont)
1.) Ismertesse a követelések fogalmát, fejtse ki mi a különbség a hosszú lejáratú és rövid
lejáratú követelések között! (5 pont)

2.) Mit jelent a könyvvezetési kötelezettség? (2 pont)
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