Pénz7

9-11. osztály - Családi költségvetés

1.) feladatlap – 2017-es adó- és járulékszabályok szerint módosított változat
A család:
Kádárék Dorogon laknak, kis kerttel rendelkező, háromszobás családi házukban.
Az apa, Kádár Béla egy autógyárban dolgozik technikusként, az édesanya, Kádárné Nagy Anett
asszisztens a helyi orvosi rendelőben.
Kisebbik gyermekük, Lilla hatodikos, Szabolcs 16 éves és az informatikai szakközépiskolába jár.
A családnak van egy kutyája és egy 8 éves autóval rendelkeznek. A két gyerek kerékpárral
közlekedik, Anya gyalog, Apa autóval jár dolgozni és a nagybevásárlásokat is azzal intézik.
Az édesapa bruttó bére 212 000 Ft, az édesanya bruttó bére 130 000 Ft. A családi pótlékot az
édesapa kapja a két eltartott gyermek után, a családi adókedvezményt is ő veszi igénybe.

1. feladat: A mellékelt bérjegyzék alapján állapítsátok meg a család nettó jövedelmét!
Az édesapa nettó bére ………………. Ft, az édesanya nettó bére ……………… Ft.
A család nettó havi jövedelme a családi pótlékkal együtt: ………………………. Ft, az egyszerűség
kedvéért lefelé kerekítve …………………………….. Ft-tal dolgozzatok!

2.feladat: Készítsétek el a Kádár család költségvetését!
Először a már beírt, fix kiadásokat összegezzétek! Ezután vonjátok le ezt az összeget a család
jövedelméből! A maradék, szabadon rendelkezésre álló havi jövedelmet osszátok szét a hat
kiadási csoportra oly módon, hogy Kádáréknak mindenre legyen pénze, ami szerintetek
megélhetésükhöz szükséges.
Tegyétek a felcímkézett borítékokba az arra a kiadási csoportra szánt összeget és ezt írjátok
fel a mellékelt háztartási naplórészlet első oszlopába (a tervezett kiadások oszlopba)!

Kádár Béla bérlapja 2017. február hó
Bruttó havi munkabér:

212.000 Ft

Eltartottak száma:

2 fő

Kedvezményezett eltartottak (gyermekek) száma:

2 fő

Szociális hozzájárulási adó (a bruttó bér 22 %-a):

46.640 Ft

Szakképzési hozzájárulás (a bruttó bér 1,5 %-a):

3.180 Ft

Munkaerő-piaci járulék (a bruttó bér 1,5 %-a):

- 3.180 Ft

Egészségbiztosítási járulék (a bruttó bér 7 %-a):

- 14.840 Ft

Nyugdíjjárulék (a bruttó bér10 %-a):

- 21.200 Ft

GYES:
Családi adókedvezmény:
Friss házasok adókedvezménye:
Számított SZJA (a bruttó bér 15 %-a):
Családi adókedvezménnyel csökkentett SZJA:
Fel nem használt családi adókedvezmény:

0 Ft
30.000 Ft
0 Ft
- 31.800 Ft
- 1.800 Ft
0 Ft

Összes adó (SZJA):

- 1.800 Ft

Felhasznált összes munkavállalói kedvezmény:

30.000 Ft

Havi összes levonás a bruttó bérből:

- 41.020 Ft

Havi összes munkaadói kedvezmény:

0 Ft

Havi összes munkaadói járulék:

49.820 Ft

Összesen havonta az államnak fizetendő:

90.840 Ft

Munkaadó összes havi költsége:

261.820 Ft

Nettó havi munkabér:

170.980 Ft

Családi pótlék:

+26.600 Ft

Havi összes nettó jövedelem:

197.580 Ft

Kádárné Nagy Anett bérlapja 2017. február hó
Bruttó havi munkabér:

130.000 Ft

Eltartottak száma:

2 fő

Kedvezményezett eltartottak (gyermekek) száma:

0 fő

Szociális hozzájárulási adó (a bruttó bér 22 %-a):

28.600 Ft

Szakképzési hozzájárulás (a bruttó bér 1,5 %-a):

1.950 Ft

Munkaerő-piaci járulék (a bruttó bér 1,5%-a):

- 1.950 Ft

Egészségbiztosítási járulék (a bruttó 7%-a):

- 9.100 Ft

Nyugdíjjárulék (a bruttó bér 10%-a):

- 13.000 Ft

GYES:

0 Ft

Családi adókedvezmény:

0 Ft

Friss házasok adókedvezménye:

0 Ft

Számított SZJA (a bruttó bér 15 %-a):
Családi adókedvezménnyel csökkentett SZJA:
Fel nem használt családi adókedvezmény:

19.500 Ft
- 19.500 Ft
0 Ft

Összes adó:

- 19.500 Ft

Adójóváírás:

0 Ft

Felhasznált összes munkavállalói kedvezmény:

0 Ft

Havi összes levonás a bruttó bérből:

- 43.550 Ft

Havi összes munkaadói kedvezmény:

0 Ft

Havi összes munkaadói járulék:

30.550 Ft

Összesen havonta az államnak fizetendő:

74.100 Ft

Munkaadó összes havi költsége:
Nettó havi munkabér:
Családi pótlék:
Havi összes nettó jövedelem:

160.550 Ft
86.450 Ft
0 Ft
86.450 Ft

MEGOLDÁSOK:

1. feladat:
Az édesapa nettó bére 170.980 Ft, az édesanya nettó bére 86.450 Ft
A család nettó havi jövedelme a családi pótlékkal együtt: 284.030 Ft, az egyszerűség kedvéért
lefelé kerekítve 284.000 Ft-tal dolgozzatok!

A 2. feladat megoldása annyiban tér el a 2015-ös szabályok szerint az eredeti útmutatóban
leírtaktól, hogy a tartalék 12.000 Ft helyett 26.000 Ft (284.000 Ft bevétel mínusz a 258.000
Ft összes kiadás)

