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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:
55 344 01 0010 55 01

Adóigazgatási szakügyintéző

Államháztartási szakügyintéző

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:

100 pont

100% =

100 pont

A VIZSGAFELADAT MEGOLDÁSÁRA JAVASOLT %-OS EREDMÉNY:
EBBEN A VIZSGARÉSZBEN A VIZSGAFELADAT ARÁNYA 60%.
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A feladatsor
A feladatokat a 2012. október 1-jén hatályos szabályok szerint oldja meg.
I. Esszé kérdések
a) Ismertesse a fokozott adóhatósági felügyeletre vonatkozó szabályokat!
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10 pont
b)

Ismertesse részletesen az egyszerűsített bevallásra irányadó szabályokat!
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10 pont
c)
Ismertesse az iratbetekintési jog gyakorlására és annak korlátozására irányadó
szabályokat!
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8 pont
d)

Ismertesse az adatgyűjtésre irányuló ellenőrzés szabályait (jelentése, esetkörei)!

11 pont
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e)
Milyen összegű bírságot szabható ki, (1) ha az adózó nem tesz eleget
számlakibocsátási kötelezettségének, illetve (2) ha az ún. társasági adó feltöltési
kötelezettségét nem teljesíti?

6 pont

Összesen 45 pont
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II. Oldja meg az alábbi esettanulmányokat!
1.)
Paul D. külföldi magánszemély adózó belföldön végez rendszeres jövedelemszerző
tevékenységet munkaszerződés alapján. A külföldi személynek még nem volt kapcsolata
az adóhatósággal.
a)
Az adókötelezettségek teljesítése szempontjából mi a külföldi magánszemély
elsőként teljesítendő adókötelezettsége?

b)
Teljesítheti-e a munkáltató a bér kifizetését, ha rendelkezésére állnak a külföldi
személy természetes azonosító adatai és az útlevélszáma?

c)
Mi a helyzet az előzőekhez képest, ha a külföldi személy kizárólag kamatot szerez
jövedelemként egy magyarországi banktól? Munkavégzésre irányuló jogviszony nincs!

10 pont
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2)
Az adóhatóság az utólagos adómegállapítás tárgyában kiadott elsőfokú határozat
jogerőre emelkedését követő második napon a határozatban megállapított adókülönbözet
összegének erejéig azonnali beszedési megbízást bocsátott ki az adózó bankszámlájával
szemben. A beszedési megbízást a bank teljesítette.
a) Jogszerűen járt-e el az adóhatóság? (Válaszát indokolja!)

b) Milyen jogorvoslati lehetőséggel élhet az adózó az adóhatósági eljárással szemben?

c) A vázolt adóhatósági eljárásból eredő joghátrány orvosolható-e, és amennyiben igen,
milyen módon?

10 pont
20 pont
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III. Állapítsa meg, hogy az alábbi állítások igazak vagy sem! Válaszát indokolja!
Kizárólag a helyes válasz megjelölése és az ahhoz kapcsolódó indokolás megléte
esetén adható pont!
1. Az EVA alanyoknak nem lehet közösségi adószámuk, mert nem jogosultak közösségi
kereskedelmi tevékenység végzésére.
Igaz

Hamis

Indokolás:

3 pont
2. Az adózónak az adókötelezettségét érintő minden változást minden esetben be kell
jelentenie közvetlenül az adóhatósághoz.
Igaz

Hamis

Indokolás:

3 pont

3. Ha az adóhatóság büntetőeljárást kezdeményez, ezt külön feljegyzi az ellenőrzést lezáró
jegyzőkönyvben, majd azt az adózónak és a rendőrségnek egyidejűleg küldi meg.
Igaz

Hamis

Indokolás:

3 pont
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4. A vállalkozók kommunális adójáról az adóévet követő év május 20-áig kell bevallást
tenni.
Igaz

Hamis

Indokolás:

3 pont
5. A helyi iparűzési adóelőleget a NAV-hoz kell bevallani az előző időszak bevételi adatai
alapján.
Igaz

Hamis

Indokolás:

3 pont
Összesen 15 pont
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IV. Jelölje meg a helyes választ! (Egyes kérdéseknél több helyes megoldás is
lehetséges. (Csak a hibátlan válaszra adható pont.)
1. Nem magánszemély adózó kézbesítési vélelem megdöntése iránti kérelmet terjeszthet
elő, ha
a) a kézbesítési vélelem megállapítása a hivatalos iratok kézbesítésére vonatkozó
szabályok megsértésével történt,
b) önhibáján kívül nem szerzett tudomást a hivatalos irat kézbesítéséről,
c) a hivatalos irat átvételében akadályoztatva volt.
2 pont
2. Bírósági felülvizsgálat kezdeményezhető
a) a fizetési könnyítés engedélyezése tárgyában hozott határozattal,
b) az elsőfokú határozat megsemmisítését elrendelő határozattal,
c) az adóhatósági végzéssel
szemben.
2 pont
3. Az adózónak az adókötelezettségét érintő olyan változást, amelyről a cégbíróság az
adóhatóságot nem köteles értesíteni, annak bekövetkezésétől számított
a) haladéktalanul,
b) 15 napon belül
c) 30 napon belül,
d) 45 napon belül
közvetlenül az állami adóhatóságnak kell bejelentenie.
2 pont
4. Kérelemre indulnak az alábbi hatósági eljárások:
a) a nyilvántartás vezetésével kapcsolatos,
b) a fizetési halasztás, részletfizetés engedélyezése iránti,
c) az adómérséklési,
d) az adó soron kívüli megállapítása iránti,
e) az adó feltételes megállapítása iránti
eljárás.
2 pont

T 11/13

T 2644-06/1/1

5. Adóhatóság
a) a vámhatóság
b) az önkormányzat jegyzője
c) a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete
2 pont
6. Az elektronikus úton benyújtott személyi jövedelemadó bevallás esetében a kiutalás
legkorábbi időpontja.
a) február 1-je,
b) március 1-je,
c) április 1-je,
d) május 1-je.
2 pont
7. Az adóbírság mértéke a törvény alapján lehet
a) 10%
b) 15%
c) 20%
d) 50%
e) 75%
f) 100%
g) 200%
2 pont
8. A állami adóhatóság másodfokú szerve
a) a NAV elnöke,
b) a NAV Központi Hivatala,
c) a regionális adófőigazgatóság,
2 pont
9. A fellebbezést utólagos adómegállapítás esetén a határozat közlésétől számított
a) 15
b) 30
c) 45
d) 60.
napon belül lehet előterjeszteni.
2 pont
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10. Az iratokat az adózónak a nyilvántartás módjától függetlenül az adó megállapításához
való jog elévüléséig, a halasztott adó esetén a halasztott adó esedékessége naptári évének
utolsó napjától számított
a) 3 évig kell megőriznie,
b) 5 évig kell megőriznie,
c) 8 évig kell megőriznie,
d) 10 évig kell megőriznie.

2 pont
Összesen 20 pont

Összpontszám 100 pont
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