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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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B feladatsor
A feladatokat a 2012. október 1-jén hatályos szabályok szerint oldja meg.

I. Esszé kérdés
a)
Fejtse ki az adózó képviseletére vonatkozó törvényi szabályokat! A speciális
képviseleti szabályokat (fióktelep, pénzügyi képviselő stb.) nem kell ismertetni!

10 pont
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b)

Ismertesse a munkáltatói adómegállapítás szabályait!

10 pont

c) Ismertesse a számviteli törvény szerinti beszámoló letétbe helyezési és közzétételi
kötelezettség megszegésének szabályait!
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8 pont

d)
Ismertesse az ismételt ellenőrzés 4 esetkörét (a kapcsolódó szabályokat nem kell
ismertetni)!

6 pont

e)
Ismertesse az egyes gazdasági események valódiságának vizsgálatára irányuló
ellenőrzés szabályait, a bírságszankciók konkrét ismertetése nélkül!
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11 pont
Összesen 45 pont
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II. Oldja meg az alábbi esettanulmányokat!
a)
M.J. magánszemély adózó 2012. szeptemberében elhalálozott. Az adózó szjaalany, de nem egyéni vállalkozó.
1. Az örökösök szeretnék minél gyorsabban rendezni az adózó adókötelezettségeit. Az
adóhatóság Call Centerének munkatársa azt a tájékoztatást adja, hogy ha az örökösök
kérik az adóhatóság megállapítja az adót. Az örökösök bizonytalanok, mert már előfordult
korábbi adóügyben, hogy téves tájékoztatást kaptak, de nem szeretnének mulasztási
bírságot kapni jogszerűtlen eljárás miatt. Milyen tanácsod adna az örökösöknek?

2. Az öröklés időpontjában 6 millió forint nyilvántartott adótartozása volt az elhunyt
adózónak, ezért az adóhatóság az örökösöket felszólítja a tartozás megfizetésére
egyetemlegesség terhe mellett. Az örökhagyó adózó két örököse összesen 4 millió forint
értékben örökölt 1/2-1/2 hányadban. Minősítse adójogilag a helyzetet!

10 pont
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b)
Egy Kft. ügyvezetője felhívja a társaság könyvelőjét. A társaság 2012. november
15-étől foglalkoztatni szeretne két magánszemélyt és az ezzel kapcsolatos foglalkoztatotti
bejelentési szabályokat szeretné megtudni. A Kft. havi, elektronikus úton teljesítendő
adó-, és járulékbevallás benyújtására kötelezett.
A könyvelő telefonon azt a tájékoztatást adja, hogy a bejelentési kötelezettséget az
elsőfokú egészségbiztosítási szervhez kell teljesíteni. Amennyiben elektronikus bevallás
benyújtására kötelezett az adózó, a bejelentési kötelezettséget is csak elektronikus úton
teljesítheti. Az elektronikus úton történő teljesítés miatt a munkaviszony megkezdését
követően haladéktalanul kell bejelenteni a foglalkoztatottat.
Helyes tájékoztatást kapott-e a társaság ügyvezetője?

6 pont
c)
G.H. egyéni vállalkozó (negyedéves áfa-bevalló) 2007. III. negyedévre vonatkozó
általános forgalmi adófizetési kötelezettségét nem teljesítette.
Jelölje meg – a vonatkozó szabállyal együtt - melyik napon évül vagy évült el az
adómegállapításhoz való jog!

4 pont
Összesen 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. Adóügyekben nem kell alkalmazni a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás
általános szabályairól szóló törvénynek a kiskorú adózó esetében az ügyintézés
soronkívüliségére és határidejére vonatkozó szabályait.

Igaz

Hamis

Indokolás:

3 pont
2. A cégek tevékenység kör osztályozását a Központi Statisztikai Hivatal által elkészített
TEÁOR’02 nomenklatúra alapján kell végezni.

Igaz

Hamis

Indokolás:

3 pont

3. Elektronikus árverés keretei között kizárólag ingatlanokat lehet árverezni.
Igaz

Hamis

Indokolás:

3 pont
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4. A „vagyonosodási vizsgálat” egy speciális ellenőrzési fajta.
Igaz

Hamis

Indokolás:

3 pont

5. Az adóhatóság a gazdasági társaság általános forgalmi adóban fennálló adótartozását
mérsékelheti vagy elengedheti, ha az adó megfizetése a társaság működését súlyosan
veszélyeztetné.

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. Adóügyekben főszabályként az ügyintézési határidő

a) 15 nap
b) 30 nap
c) 45 nap
d) 60 nap
2 pont
2. A nem 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

3. 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
4. Önálló fellebbezésnek van helye az első fokon hozott
a) a végrehajtási kifogást elbíráló
b) az eljárást felfüggesztő
c) a kézbesítési vélelem megdöntése tárgyában hozott, a kérelemnek helyt adó
végzés ellen.
2 pont
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5. Cégalapításkor – a cégbíróságon keresztül – az állami adóhatósághoz be kell jelenteni
az adózó
a) nevét (elnevezését), rövidített cégnevét,
b) címét, székhelyét,
c) a cég székhelyétől különböző központi ügyintézés helyét, telephelyét vagy
telephelyeit,
d) több államban illetőséggel rendelkező gazdasági társaság esetén a tényleges
üzletvezetés helyét;

2 pont
6. Adókötelezettségnek minősül
a) az adatszolgáltatási kötelezettség
b) jóhiszemű joggyakorlásra vonatkozó kötelezettség
c) az adólevonási kötelezettség
d) az együttműködési kötelezettség

2 pont
7. Az alábbi döntések esetén kérhető bírósági felülvizsgálat:
a) másodfokú végzés,
b) másodfokú jogerős végzés
c) jogerős határozat,
d) önálló fellebbezéssel meg nem támadható végzés
e) másodfokú jogerős határozat.

2 pont
8. Az adóellenőr az ellenőrzés során
a) üzemi területre beléphet,
b) a vállalkozási tevékenységgel összefüggő járműveket, járművek rakományát,
helyiségeket, helyszínt átvizsgálhat,
c) próbagyártást rendelhet el,
d) becslés lefolytatásához a nem vállalkozó magánszemély lakásában házkutatást
tarthat.

2 pont
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9. Az adószámot a felfüggesztést elrendelő határozat jogerőre emelkedését követően
a) haladéktalanul,
b) 15 napon belül,
c) 30 napon belül,
d) 45 napon belül,
e) 60 napon belül.
kell törölni.
2 pont
10. Az egyéni vállalkozói tevékenységet
a) kizárólag vállalkozói igazolvány birtokában lehet végezni,
b) kizárólag jegyzői engedély birtokában lehet végezni,
c) egyszerű okmányirodai regisztrációval lehet végezni.
2 pont
Összesen 20 pont

Összpontszám 100 pont
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