
1626. Az Adózási feladatok ellátása megnevezésű, 10775-16 azonosító számú szakmai 
követelménymodul tartalma:

Feladatprofil:

Átlátja az adóhatóságok és az adóalanyok jogait és kötelezettségeit
Alkalmazza a különböző adók, járulékok, hozzájárulások meghatározására vonatkozó 

szabályokat, megállapítja az adóalap nagyságát és a fizetendő összeget
Alkalmazza az adózással összefüggő anyagi és eljárási jogi normákat
Meghatározza és bevallja a különböző adókat, járulékokat
Ellátja a vonatkozó jogszabályokban az adókötelezettségek teljesítésével és az 

adatszolgáltatással kapcsolatosan előírt feladatokat
Ellátja az önellenőrzéssel kapcsolatos feladatokat
Elektronikus adó- és járulékbevallásokat készít
Átlátja az adóhatóság általi ellenőrzés folyamatát, tisztában van az egyes 

adókötelezettségek elmulasztásából eredő jogkövetkezményekkel.
Az adótervezés során az adóminimalizálás követelményeit szem előtt tartva végzi feladatát
Ellátja az adózással összefüggő feladatokat a Közösségi jog, az Európai Unió más 

tagállamai vagy harmadik országok jogára is figyelemmel

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák:

szakmai ismeretek:

Az adóztatás funkciói és alapelvei; az adóügyi jogviszony; az adóztatással kapcsolatos 
alapfogalmak; az adók csoportosítása; az adóhatóságok hatásköre és illetékessége

Az adókötelezettséggel kapcsolatos adózói feladatok ismertetése; bevallás, elektronikus 
adóbevallás készítése; az adóigazgatás fontosabb eljárási szabályai: a fizetéskönnyítés, a 
jogorvoslat és a végrehajtás rendje

Az adóellenőrzés általános szabályai; az adózás rendjéről szóló törvényben meghatározott 
jogkövetkezmények: késedelmi pótlék, önellenőrzési pótlék, adóbírság és a mulasztási bírság 
megállapításának szabályai

A hozzáadottérték-adózás jellemzői; az általános forgalmi adó értelmezése, jellemzői, 
működése

Az általános forgalmi adó területi, tárgyi és személyi hatályának értelmezése
A termékértékesítés és a szolgáltatásnyújtás sajátos esetei az általános forgalmi adó 

rendszerében; a teljesítés helyének értelmezése az általános forgalmi adóban; az adó alapja, az
adó mértéke

Az általános forgalmi adó fizetési kötelezettség tartalma és keletkezésének időpontja; a 
vevő kezessége az eladó adótartozásáért; az adófizetési kötelezettség halasztásának esetei és 
szabályai

Az ÁFA levonásának lehetősége, tárgyi és személyi feltételei; az előzetesen felszámított 
adó; az adólevonási jogosultság keletkezésének időpontja; az adómentesség az ÁFA 
rendszerében; különleges adózási módok az ÁFA rendszerében

A számla tartalma, szerepe az általános forgalmi adóban; a nyugtaadási kötelezettség
Az adó visszaigénylés szabályai az általános forgalmi adó rendszerében
A regisztrációs adó jellemzői
A jövedéki adó jellemzői, szabályozási kérdései



A vám fogalma és funkciói; a vámok csoportosítása; a hazai vámrendszer alapvető 
jellemzői

A társasági adó általános jellemzői, alapelvei, alanyai; az adókötelezettség értelmezése
A belföldi illetékességű vállalkozások társasági adóalap meghatározásának szabályai
Az adózás előtti eredményt módosító tételek célja, csoportosítása
Az adózás előtti eredményt csökkentő, növelő tételek tartalma, szerepe; a céltartalék, az 

értékcsökkenési leírás, a követelések értékvesztésének kezelése a társasági adóban; a 
fizetendő társasági adó

Az SZJA jellemzői, hatálya és az adó alanya; a bevétel, a költség és a jövedelem 
értelmezése; a jövedelmek csoportosítása, tartalma és megállapításának szabályai

A külön adózó jövedelmek adózási szabályai: vagyonátruházásból származó jövedelem, a 
tőkejövedelmek, a juttatások és más engedmények; az egyéni vállalkozásból származó 
jövedelem adózása

Az egyszerűsített vállalkozói adó (EVA) jellemzői; az egyszerűsített közteherviselési 
hozzájárulás

A kisadózó vállalkozások tételes adója (KATA) és a kisvállalkozói adó (KIVA) célja, 
szabályai

A helyi adóztatás alapvető jellemzői; a vagyoni típusú adók, a kommunális jellegű adók és 
a helyi iparűzési adó megállapításának szabályai; a gépjárműadó

Egyéb, az adójogszabályokban szereplő adók
Vállalkozások élőmunkával kapcsolatos járulékai, a szociális hozzájárulási adó
Természetes személyeket terhelő járulékok: nyugdíjjárulék, egészségbiztosítási és 

munkaerőpiaci járulék
Az adózással összefüggő adóigazgatási, adóellenőrzési feladatok és azok hatásai

szakmai készségek:

Olvasott szakmai szöveg megértése
Szakmai kommunikáció
Jogszabály alkalmazás készsége

Személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Precizitás
Megbízhatóság

Társas kompetenciák:
Kapcsolatteremtő készség
Határozottság
Visszacsatolási készség
Módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Rendszerező képesség


