
 

ADÓZÁSI FELADATOK 

ÁFA – Általános Forgalmi Adó 

1. feladat 

Magyarázzuk meg, miért nevezik „a szegények adójának”? 

2. feladat 

Milyen ÁFA kulcsokat ismersz Magyarországon? 
Nézz utána alapvető élelmiszerek ÁFA kulcsának! (tej, kenyér, cukor, stb.) 

3. feladat 

Töltsd ki a következő táblázatot, az alatta található összefüggések felhasználásával úgy, hogy 
egy országban többféle áfa kulcsot alkalmazhatnak. Határozd meg a sorok és oszlopok 
hiányzó adatait (értékek forintban, mennyiségek darabban, ÁFA kulcs %-ban) 

Sor- 
szám 

áfa 
kulcs 

Nettó ár Áfa 
Bruttó 

ár 
Meny-
nyiség 

Nettó 
érték 

Áfa 
Bruttó 
érték 

1. 20 200   2 000    

2.  100  105    210 000 

3.   72 360 500    

4. 10   3 300  30 000   

5.     8 000  50 000 450 000 

4. feladat 

A következő táblázat Kati, Bianka és Erzsi bruttó béreit tartalmazza. Határozd meg az egyes 
adótételek összegét, valamint az egyes munkavállalók nettó bérét! Az egyes adófajtákra 
vonatkozó adókulcsokat a táblázat alatt találod. 

Név Bruttó bér Szja Ebj Nyj Mpj Nettó bér 

Kati 245 000      

Bianka 185 000      

Erzsi 285 000      

5. feladat 

Gyakorlati példa személyi jövedelemadóból 
Egy főiskolás fiatal júniusban szerezett diplomát, tanulmányait nappali tagozaton végezte, 
korábban nem dolgozott. Augusztus 1-től munkaviszonyt létesített egy multinacionális 
vállalkozásnál. Munkabére bruttó 260 000 Ft, és karácsony előtt még 500 000 Ft jutalmat 
kapott. 
Készítsd el a 2016.évi adóbevallását! 

6. feladat 

Kovács Kázmér egy könyvelőiroda vezetője. Három gyermek édesapja, gyermekei 7, 9, és 13 
évesek. A vizsgált üzleti évben 8 órás munkaviszonyban dolgozott. Bérjövedelme havonta 
625000 Ft volt. Számítsuk ki Kovács Kázmér havi adózási kötelezettségének mértékét! 
Gyermekei után egyedül (önállóan) veszi igénybe a családi adókedvezményt. 

7. feladat 

Az előző feladat alapján határozzuk meg Kovács Kázmér havi nettó bérét!



 

8. feladat 

Határozzuk meg a munkáltatóját terhelő járulékokat: 

9. feladat 

Kis Andrea alkalmazott egy könyvelőirodában. Egy 4 és egy 7 éves gyermek édesanyja. A 
vizsgált üzleti évben 8 órás munkaviszonyban dolgozott. Bérjövedelme havonta a 
szakképzett bérminimum: 118 000 Ft volt. Gyermekei után egyedül (önállóan) veszi igénybe 
a családi adókedvezményt. Számítsuk ki Kis Andrea havi adózási kötelezettségének 
mértékét! 


