
783. A Nemzetközi adózás, adótervezés megnevezésű, 10798-12 azonosító számú szakmai 
követelménymodul tartalma: 

 
Feladatprofil: 

Felismeri a jövedelem- és forgalmi adók közgazdasági és adópolitikai jelentőségét, 
alkalmazza az adóztatási technikákat, ezek fejlődését a nemzetközi és a magyar 
gyakorlatban 
Alkalmazza és folyamatosan nyomon követi a vonatkozó belföldi 
jogszabályváltozásokat, értelmezi azokat, tájékozódik azok szakmai indokairól 
Értelmezi az adókhoz kapcsolódó állásfoglalásokat, értelmezi és alkalmazza az adókhoz 
kapcsolódó bírósági döntéseket 
Alkalmazza a belföldi adókkal, járulékokkal, illetékekkel kapcsolatos adótervezési 
módszereket és eszközöket 
Tájékozódik a leggyakrabban használt adóelkerülési, adócsalási technikákról, munkája 
során használja az adónemmel kapcsolatos ellenőrzési módszereket és gyakorlatot 
Tanácsot ad bonyolult, több adónemet érintő ügyletekkel kapcsolatban 
Követi a nemzetközi tendenciákat, irányvonalakat a jövedelem- és forgalmi adózás 
területén 
Alkalmazza a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezményeket, 
modellegyezményeket, valamint a kétoldalú szociálpolitikai és szociális biztonsági 
egyezményeket 
Alkalmazza az adókkal kapcsolatos európai uniós határozatokat, rendeleteket, 
irányelveket 
Felismeri és hasznosítja az Európai Bíróság döntéseit 
Alkalmazza az adókkal kapcsolatos belföldi és nemzetközi adótervezési módszereket és 
eszközöket; együttműködik más országok adószakértőivel a nemzetközi vállalatokat 
érintő adótervezési kérdések megoldásában 
Elkészíti egy-egy hazai vagy nemzetközi ügylet, esemény adótervét 
Elkészíti a hazai vagy nemzetközi vállalkozások, vállalkozás csoportok alapításával, 
fölvásárlásával, átszervezésével, megszüntetésével kapcsolatos adótervezési feladatokat 
Felismeri az alacsony adóterhelésű területek előnyeit és hátrányait, megítélésének 
szempontjait 
Elkészíti több adónemet érintő gazdasági események szakértői véleményezését 
Szakszerű, érthető, a megbízó szempontjából kedvező javaslatokat fogalmaz meg az 
adott ügyletre vonatkozóan 
Képviseli megbízóját az egyeztető tárgyalásokon 
Részletesen átlátja a Transzferár OECD Irányelveit és a magyar szabályozást, az 
arbitrációs egyezményt; elszámolóár dokumentációt készít, APA dokumentációt készít, 
közreműködik az APA eljárásokban; feltételes adómegállapítási kérelmeket készít, 
ellenőriz 
Átlátja az adóhatóságok nemzetközi együttműködésének formáit, kereteit, gyakorlatát 
Részt vesz nemzetközi ügyletek ellenőrzésében, nemzetközi ügyletek bírósági 
eljárásaiban 

 
Tulajdonságprofil: 
Szakmai kompetenciák: 
szakmai ismeretek: 

A nemzetközi adózás alapkérdései, jogforrásai 
A jogi és gazdasági értelemben vett kettős adóztatás a nemzetközi adóztatásban, a kettős 
adóztatás kiküszöbölésének technikái; az unilaterális, bilaterális és multilaterális 
eszközök, arbitrációs eljárások 
Illetőség, korlátozott, korlátlan adókötelezettség, aktív és passzív jövedelmek adóztatása 
a nemzetközi gyakorlatban, a jövedelmek forrásadóztatása, a telephely, az alultőkésítés, 
az ellenőrzött külföldi társaságok; kettős adóztatás elkerülésének módszerei; OECD 
modell egyezmény és részletes kommentárjai  
A magyar egyezményrendszer értékelése; az egyezmények alkalmazásának korlátai, 
adókockázatai 
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 kettős adóztatás elkerülésének szabályozása nem egyezményes országok esetén 
Sajátos nemzetközi megoldások és a részletes magyar szabályozás 
A Római Szerződés adózási rendelkezései 
Az Európai Unió áfa irányelv, rendelet részletes szabályai; az import, a Közösségen 
belüli beszerzés, termékértékesítés, a szolgáltatásnyújtás teljesítési helye, az export és a 
nemzetközi kereskedelemhez kapcsolódó termékértékesítés és szolgáltatásnyújtás, a 
nemzetközi fuvarozás, a távolsági értékesítés, a vállalkozói készletek határokon át 
történő mozgatása, a vevői készletek, az áfa raktár, a külföldi vállalkozó telephelye, a 
háromszög- és láncügyletek  
Az áfa-együttműködési rendelet 
A jövedéki szabályozás az Európai Unióban; jövedéki irányelvek 
Visszaélések és az ellenük való védekezés a forgalmi adók területén 
Az EU Bíróság legfontosabb döntései a forgalmi adók értelmezéséről, és azok hatása a 
magyar szabályokra 
Közösségi vámrendszer részletes szabályai (a Vámkódex, a vámáru, a származás, a 
beléptetés, vámeljárások, a vámérték megállapítás általános szabályai, a vámigazgatás, a 
vámérték bevallás, a vám kiszabása és megfizetése, a vámbiztosítékok, a vámok 
visszatérítése és elengedése, a vámmentességek köre, a jogkövetkezmények) 
Közvetlen adók adózási sajátosságai az Európai Unióban 
Az Európai Unió irányelvei (átalakulási irányelv, anya- és leányvállalati irányelv, 
kamat-jogdíj irányelv, megtakarítási irányelv); Európai Bíróság döntései; az Európai 
Unió támogatási rendszere 
A migráns munkások szociális biztonságának szabályozása az Európai Unióban; a 
munkavállalás feltételei az Európai Unióban, a munkaerő szabad áramlását korlátozó 
előírások és az Európai Bíróság döntései 
Az Európai Unió adópolitikája, az adóharmonizáció folyamata és értékelése 
Adótervezés magánszemélyeknél; a vagyonosodási vizsgálat 
Adótervezés vállalkozásoknál: vállalkozás alapítása, cégfelvásárlás, átszervezés, 
finanszírozás, megszűnés 
A nemzetközi vállalkozások adótervezési kérdései: alapítás, működés, átalakulás, 
megszűnés 
Az eredmény és felhasználásának adótervezési kérdései 
Vállalkozások finanszírozása, tőke- és hitelfinanszírozás adótervezési összefüggései, 
lízing, egyéb finanszírozási formák 
Csoportadózás a nemzetközi és hazai gyakorlatban 
Holdingtervezés 
Befektetések tervezése, beruházás-védelmi megállapodások 
Kedvező adóterhelésű területek; káros adóverseny szabályozás 
Helyi adók és egyéb adók adótervezése 
Az adótervezés kockázati elemei 
Az adóhatósági ellenőrzés és együttműködés nemzetközi területei 
A magyar adórendszer versenyképessége nemzetközi összehasonlításban: adórendszer, 
adónemek, adóadminisztráció, jogalkotás, adóellenőrzés 

 
szakmai készségek: 

Olvasott, hallott szakmai szöveg megértése 
Szakmai kommunikáció 
Jogszabály-alkalmazás készsége 
Jogforrások és adatbázisok megfelelő alkalmazása  

 
Személyes kompetenciák: 

Precizitás 
Önállóság 
Megbízhatóság 

 
Társas kompetenciák: 

Határozottság 
Fogalmazókészség 
Meggyőzőkészség 



 
Módszerkompetenciák: 

Áttekintő képesség 
Rendszerező képesség 
Logikus gondolkodás 

 


