
780. Az Ellenőrzés, adótervezés megnevezésű, 10795-12 azonosító számú szakmai követelménymodul 
tartalma: 

 
Feladatprofil: 

Átlátja a hazai ellenőrzési rendszer, a pénzügyi és vámhatósági, tulajdonosi, hitelintézeti 
ellenőrzés jogintézményeit 
Alkalmazza a hazai és nemzetközi ellenőrzési módszereket 
Értelmezi az Európai Unióban működtetett ellenőrzési rendszereket és azokat 
összehasonlítja a hazai gyakorlattal 
Tájékoztatja a megbízóját az adózók és az adóhatóság jogairól és kötelezettségeiről 
Az adóhatósági ellenőrzés területeinek, módszereinek, következményeinek ismeretében 
az egyes adónemek, a vám, az illeték ellenőrzés sajátosságait alkalmazza döntései során 
Az adóigazgatási eljárás szabályainak ismeretében hozza meg döntéseit 
Átlátja a végrehajtási eljárás intézményrendszerét és működését 
Átlátja az adóhatóságok nemzetközi érintkezésének, együttműködésének formáit, 
kereteit 
Alkalmazza a nemzetközi adótervezési módszereket, eszközöket 

 
Tulajdonságprofil: 
Szakmai kompetenciák: 
szakmai ismeretek: 

Törvényhozó hatalom ellenőrzése; alkotmánybíróság, köztársasági elnök, bíróságok, 
ügyészségek, Állami számvevőszék, MNB, alapvető jogok biztosa, helyi 
önkormányzatok 
A kormány ellenőrzése; ágazati hatósági ellenőrzés (PSZÁF, NAV, egyéb) 
Kormányzat belső pénzügyi ellenőrzése (pénzügyi irányítás, utólagos pénzügyi 
ellenőrzés) 
Adóhatósági ellenőrzések rendszere 
Adóellenőrzés tervezése, a kiválasztás, a felkészülés; az adózó értesítése; az 
adóellenőrzés folyamata 
Az adóhatóság és az adózó jogai és kötelezettségei 
Dokumentális ellenőrzés 
A bizonyítás eszközei (iratok, szemle, szakértő, tanú, nyilatkozat); becslés 
Az egyes területek ellenőrzésének sajátosságai; általános forgalmi adó; társasági adó és 
osztalékadó 
Személyi jövedelemadó; szociális hozzájárulás, járulékok; helyi adók; egyéb adók és 
adójellegű kötelezettségek, támogatások 
Vállalatok alakulásához, átalakulásához, megszűnéséhez kapcsolódó ellenőrzések 
Elszámolóár-ellenőrzések 
Az ellenőrzés befejező műveletei (jegyzőkönyv, észrevétel); határozat 
Illetékek rendszere; hatáskör, feladatok; forgalmi érték; szemle ellenőrzés; eljáró 
hatóság ellenőrzése 
Vámellenőrzés; folyamatba épített ellenőrzés; utólagos ellenőrzés 
Jövedéki termékek ellenőrzése; hatósági felügyelet 
Adóhatósági ellenőrzés–önkormányzat; építményadók; kommunális adók; iparűzési adó 
Az adóhatóság kapcsolatrendszere (adóhatóságok egymás közötti kapcsolata, 
adóhatóság más szervezetekkel, intézményekkel történő kapcsolattartása) 
Adókötelezettség (bejelentés, adómegállapítás, adóbevallás, adó- és előlegfizetés, 
bizonylatok, nyilvántartás, adatszolgáltatás, adólevonás, adóbeszedés) 
Az adóigazgatási eljárás; felügyeleti intézkedés; végrehajtási eljárás 
Bírósági eljárás; bírósági döntések 
Irányadó joghatóság a nemzetközi adózásban 
Jogorvoslat a nemzetközi adózás területén 
Pénzmosás elleni törekvések 
Adótanácsadói ellenőrzés célja, területei 
Adótanácsadói ellenőrzési program készítése; egyes területek ellenőrzésének 
sajátosságai; az ellenőrzések realizálási lehetőségei, adókockázat elemzés 
 Hiányosságok pótlása, önellenőrzés; értékelés, visszacsatolás, adótanácsadói jelentés 
Adótervezés magánszemélyeknél; a vagyonosodási vizsgálat 
Nemzetközi adótervezés eszközei, módszerei, sajátosságai 



A nemzetközi vállalkozások adótervezési kérdései; alapítás, működés, átalakulás, 
megszűnés 
A pozitív és negatív adóalap felhasználásának adótervezési kérdései 
Vállalkozások finanszírozása, tőke- és hitelfinanszírozás adótervezési összefüggései, 
lízing, egyéb finanszírozási formák; csoportadózás a nemzetközi és hazai gyakorlatban 
Holdingtervezés 
Kedvező adóterhelésű területek; káros adóverseny szabályozás 
Az adótervezés kockázati elemei 

 
szakmai készségek: 

Olvasott, hallott szakmai szöveg megértése 
Szakmai kommunikáció 
Jogszabály-alkalmazás készsége 

 
Személyes kompetenciák: 

Felelősségtudat 
Precizitás 
Önállóság 

 
Társas kompetenciák: 

Motiválhatóság 
Határozottság 
Meggyőzőkészség 

 
Módszerkompetenciák: 

Áttekintő képesség 
Rendszerező képesség 
Logikus gondolkodás 

 


