
753. A Közvetlen adózási feladatok megnevezésű, 10768-12 azonosító számú szakmai 
követelménymodul tartalma: 

 
Feladatprofil: 

A gyakorlatban visszatérően előforduló típuseseteket, szakmai iránymutatásokban 
tárgyalt eseteket illetően külső segítség nélkül teljes körűen átlátja az 
adókötelezettségeket, tanácsot ad a követendő magatartást illetően, segítséget nyújt a 
döntéshozatalhoz 
A bonyolult, rendkívüli tényállások esetén a vonatkozó szabályok és a szakirodalom 
áttekintése alapján tájékoztatja megbízóját vagy az őt alkalmazó vállalkozás felelős 
vezetőit, segíti a vele dolgozó vezető tanácsadót és együttműködik más tanácsadókkal 
Figyelemmel kíséri a tevékenységét érintő jogszabályváltozásokat, föltárja azok 
gyakorlati jelentőségét, következményeit, azoknak a megbízójára vagy az őt alkalmazó 
vállalkozásra gyakorolt hatását 
Ellenőrzi és felügyeli az adókötelezettségek teljesítését, bevallásokat készít és ellenőriz, 
képviseli a megbízót a feladatköréhez kapcsolódó ellenőrzési eljárások során, ismeri az 
ellenőrzés módszereit és menetét, tájékoztatást ad a feladatköréhez kapcsolódó 
ellenőrzés lehetséges jogkövetkezményeiről, a jellemző hatósági és bírósági 
gyakorlatról, valamint a jogorvoslati lehetőségekről 
Megbízás alapján vagy munkaköri kötelezettségéhez kapcsolódóan ellenőrzi a megbízó 
(munkáltató) adókötelezettségeinek teljesítését; azonosítja az adókockázatokat, 
javaslatot tesz ezek kiszűrésének módszereire 
Megbízás alapján részt vesz az adózó számára belföldi jogszabályi környezetben 
adózási alternatívák kidolgozásában, optimális megoldások keresésében, 
kiválasztásában 

 
Tulajdonságprofil: 
Szakmai kompetenciák: 
szakmai ismeretek: 

Személyi jövedelemadó kötelezettségek a belföldi illetőségű személyek körében (az 
illetőség megállapítása, a korlátlan adókötelezettség, az adó megállapításának módja, az 
adókötelezettség keletkezésének időpontja, az összevonandó jövedelmek után a 
számított adó meghatározása, az adóalapot és az adót csökkentő kedvezmények, a 
családi támogatás, a külön adózó jövedelmek, az értékpapír kölcsönzésből származó, az 
opciós és a tőzsdei ügyletekből, valamint az értékpapírból származó jövedelmekre 
vonatkozó szabályok) 
Jövedelemadó kötelezettség a Magyarországon dolgozó külföldiek és külföldön dolgozó 
belföldiek körében (illetőség megállapítása, a jövedelemforrásának megállapítása, 
belföldi és külföldi forrásból származó jövedelem adóztatása, a kettős adózás esetei, 
kiküszöbölésük eszközei) 
Az egyéni vállalkozó (bejelentkezés, működés, megszüntetés); az egyéni vállalkozó 
adózása (VSZJA, átalányadózás) 
Személyi jövedelemadó előleg levonási és fizetési, bevallási és adatszolgáltatási 
szabályok 
Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás 
Egyszerűsített vállalkozói adó 
Különadó 
Társasági adókötelezettségek a belföldi illetőségű társaságok és egyéb adóalanyok 
körében; az adó alanyai, az adóalap és az adóalap-módosítások, az elhatárolt veszteség, 
a számított adó, adómentességek, adókedvezmények, az átalakulásokra, megszűnésre, a 
pénzügyi eszközök értékelésére és a tőkekivonásra vonatkozó sajátos szabályok 
A külföldi vállalkozó adóztatása Magyarországon (telephely, fióktelep, kereskedelmi 
képviselet); az adóalap megállapítása 
A kettős adóztatás és kiküszöbölésének eszközei 
A határon átlépő jövedelemáramok adóztatásának fontosabb szabályai, nemzetközi 
egyezmények, az OECD modellegyezmény, a kettős adóztatást kizáró egyezmények, 
fontosabb EU irányelvek (anya-, leányvállalat, kamat, jogdíj, fúziós irányelv)  
Nonprofit szervezetek adózása 
Az egyéni cég adózása 
A társasági adóelőleg megfizetésének, az adó bevallásának szabályai  



A különadók 
Szakképzési hozzájárulás 
Rehabilitációs hozzájárulás 
A társadalombiztosítás alapelvei; a társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások 
Alternatív biztosítási formák 
A társadalombiztosítás forrásai; a magánszemélyek fizetési kötelezettségei 
A szociális hozzájárulási adó 
Az egészségügyi hozzájárulás (a belföldi személyek körében) 
Népegészségügyi termékadó 
Baleseti adó 
A közvetlen adókhoz kapcsolódó eljárási szabályok, bevallás 

 
szakmai készségek: 

Olvasott, hallott szakmai szöveg megértése 
Szakmai kommunikáció 
Jogforrások és adatbázisok megfelelő alkalmazása 

 
Személyes kompetenciák: 

Felelősségtudat 
Precizitás 
Önállóság 

 
Társas kompetenciák: 

Határozottság 
Fogalmazókészség 
Konfliktusmegoldó készség 

 
Módszerkompetenciák: 

Áttekintő képesség 
Logikus gondolkodás 
Problémaelemzés, -feltárás 

 


