
782. A Jövedelemadózás, adótervezés megnevezésű, 10797-12 azonosító számú szakmai 
követelménymodul tartalma: 

 
Feladatprofil: 

Felismeri a jövedelemadók közgazdasági és adópolitikai jelentőségét, ismeri a 
jövedelemadóztatási technikákat, ezek fejlődését a nemzetközi és a magyar 
gyakorlatban; követi a nemzetközi tendenciákat, irányvonalakat a jövedelemadózás 
területén 
Alkalmazza a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezményeket, valamint a kétoldalú 
szociálpolitikai és szociális biztonsági egyezményeket 
Alkalmazza a szakhoz tartozó adókkal kapcsolatos európai uniós rendeleteket, 
irányelveket, hasznosítja az Európai Bíróság döntéseit 
Alkalmazza a szakhoz tartozó adókkal kapcsolatos belföldi és nemzetközi adótervezési 
módszereket és eszközöket; együttműködik más országok adószakértőivel nemzetközi 
vállalatokat érintő adótervezési kérdések megoldásában a jövedelemadók területén 
Elkészíti több adónemet érintő gazdasági események szakérői véleményezését 

 
Tulajdonságprofil: 
Szakmai kompetenciák: 
szakmai ismeretek: 

Az Európai Unió adópolitikája, a közvetlen adók harmonizációs folyamata 
Az Európai Unió irányelvei (átalakulási, anya- és leányvállalat, kamat-jogdíj) 
A jövedelemadókkal kapcsolatos Európai Bírósági döntések értelmezése 
Az Európai Unió támogatási rendszere 
Az Európai országok jövedelemadózási sajátosságai és azok értékelése 
A migráns munkások szociális biztonságának szabályozása az Európai Unióban 
OECD modell egyezmény és részletes kommentárjai 
Kettős adóztatás elkerülésének módszerei (kettős adóztatás elkerüléséről szóló 
egyezmények, helyi adótörvények, egyéb nemzetközi megoldások) 
Adóilletőség (kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezmények, helyi törvények) 
A jövedelemadózást érintő feladatok komplex megoldása (személyi jövedelemadó, 
társasági adó, különadók) 
Munkavállalói ösztönzési rendszerek adó- és járulékszabályai  
A társasági adózás részletes szabályai, az adóalapot növelő és csökkentő szabályok 
Adómentességek, adókedvezmények, támogatások a társasági adóban (fejlesztési 
kedvezmény, de minimis támogatás); veszteséghasznosítás 
A társasági adózás részletes szabályai az alapítvány, a közalapítvány, az egyesület , a 
köztestület, az egyház, a lakásszövetkezet, az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár, a 
közhasznú szervezet adóalapjának megállapítására 
Transzferár szabályozás: OECD irányelvei, belföldi szabályozás, a transzfer ár 
megállapításának módszerei, szokásos piaci ár adóhatósági megállapítása iránti kérelem 
Elszámolóár-nyilvántartás 
Kereskedelmi képviselet, fióktelep, telephely adózása 
A társadalombiztosítás részletes szabályai: járulékmérték, járulékalap, kötelező 
biztosítás különböző jogviszonyokban (munkavállaló, nyugdíjas foglalkoztatott, egyéni 
vállalkozó, társas vállalkozó, külföldön munkát vállalók és a belföldön foglalkoztatott 
külföldiek biztosítása, alkalmi munkavállalás), eljárási szabályok 
Adótervezés magánszemélyeknél 
Adótervezés vállalkozásoknál: vállalkozás alapítása, cégfelvásárlás, vállalkozás 
finanszírozása (hitel, lízing), átalakulás, vállalatcsoportok átszervezése, beruházás, 
értékpapírügyletek, tőkekivonás 
A jövedelemadózás hazai és nemzetközi ellenőrzésének módszerei, eszközei, 
tapasztalatai 

 
szakmai készségek: 

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

 
Személyes kompetenciák: 



Felelősségtudat 
Precizitás 
Önállóság 

 
Társas kompetenciák: 

Határozottság 
Fogalmazáskészség 
Meggyőzőkészség 

 
Módszerkompetenciák: 

Áttekintő képesség 
Rendszerező képesség 
Logikus gondolkodás 

 


