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Kereskedelem ismeretek — emelt szint

Javítási-értékelési útmutató

Útmutató a vizsgázók teljesítményének értékeléséhez
A javítás során fel kell tüntetni a részmegoldásért járó részpontszámokat, és meg kell jelölni az
előforduló hibákat és tévedéseket.
A pontszámok odaítélésénél a következő elveket kell követni:
1. A teljes pontszám csak hibátlan feladatmegoldásért adható meg. Hiányzó válasz esetén a
válaszért adható részpontszámot le kell vonni.
2. Logikai hiba esetén a részpontszám egészét le kell vonni a hibavétés helyén. Számolási
hibával megoldott feladatnál a részpontszám felét le kell vonni a hibavétés helyén. A feladat
későbbi részében a logikailag jó megoldás a tovagyűrűző számbeli eltérés ellenére is teljes
értékűnek számít mindkét esetben, tehát a későbbi részpontszámokat egyetlen hiba miatt nem
kell csökkenteni.
3. Egy feladatnál csak egy megoldás értékelhető.
4. A számításoknál nem elegendő a végeredmény feltüntetése, a mellékszámításokat is fel kell
tüntetni.
5. Igaz-hamis kérdéseknél önmagában az igaz vagy a hamis válasz megjelöléséért nem jár pont,
de rossz indoklás mellett is a helyes döntésért 1 pont adható.
A hibás megítélés mellett az önmagában szakmailag helyes indoklásért 2 pont adható.
(A javítási-értékelési útmutatótól eltérő, de szakmailag kifogástalan indoklásért is teljes pontszám adható.)
6. A feladatoknál többféle megoldás lehetséges. A javítási útmutatóban közölt eljárástól (szöveges megnevezéstől) eltérő helyes megoldások is lehetnek teljes értékűek, ezekért is teljes
pontszám jár.
7. A bizonylatok esetében a szabálytalan javításért feladatonként a hibák számától függetlenül
1 pontot le kell vonni. A mértékegységhiányért feladatonként a hibák számától függetlenül 1
pontot le kell vonni. Pontatlan kerekítésért feladatonként a hibák számától függetlenül 1 pontot le kell vonni.
A javítási-értékelési útmutatóban feltüntetett válaszokra kizárólag a megadott pontszámok adhatók.
A megadott pontszámok további bontása csak ott lehetséges, ahol erre külön utalás van.
Az így kialakult pontszámok csak egész pontok lehetnek.
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I. Feladatlap
I. Bizonylatkitöltéssel, üzleti levelezéssel, iratkezeléssel kapcsolatos ismereteket és képességeket mérő feladatlap
Szöveges feladatok

Összesen: 10 pont

1. Fogalommeghatározás

2 * 2 = 4 pont

Határozza meg az alábbi fogalmakat!
1.1. Irat:
A vállalkozásnál iratnak kell tekinteni minden, a tevékenység során keletkezett vagy hozzájuk érkezett, egységként kezelendő rögzített információt, adategyüttest. (2 pont)
1.2. Szigorú számadású bizonylat:
Sorszámozott, többpéldányos nyomtatvány, melynek felhasználásáról a kiállító vállalkozásnak nyilvántartást kell vezetni és meghatározott ideig meg kell őrizni. (2 pont)
2. Kifejtendő kérdés

2 * 1 = 2 pont

Fogalmazza meg röviden, mi a különbség az ajánlatkérés és az érdeklődő levél, valamint az
ajánlat és a tájékoztató levél között!
2.1. Az ajánlatkérés és az érdeklődő levél különbsége:
Az ajánlatkérés eltér az érdeklődő levéltől, mivel az ajánlatkérő már pontosan megjelöli az
igényelt mennyiséget és minőséget, az optimális szállítási határidőt, tájékoztatást kérve a fizetési feltételekről is.

(1 pont)

2.2. Az ajánlat és a tájékoztató levél különbsége:
Az ajánlat tartalma hasonlít a tájékoztató levélére, de annál részletesebb. (1 pont)
3. Feleletválasztás

1 pont

Válassza ki, hogy a felsoroltak közül melyik megállapítás nem helyes a számlaadási kötelezettségre vonatkozóan! Több megoldás vagy nem egyértelmű jelölés esetén nem kap pontot.
a. Az adóköteles értékesítésről az áfaalany gazdálkodók számára számlát vagy egyszerűsített adattartalmú számlát kell adni.
b. A nem áfaalany vásárlóknak nyugtát vagy a vevő kérésére egyszerűsített adattartalmú számlát kell kiállítani.
c. Áfával számítottan 900 E Ft feletti értékesítésről minden esetben kötelező számlát
kiállítani
d. Mivel a kiskereskedelmi vállalkozások vevői áfaalanyok, ezért minden esetben
számlát kell kiállítaniuk az eladott árukról.
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4. Igaz-hamis

3 pont

Döntse el és jelölje aláhúzással, hogy az állítás igaz vagy hamis, majd válaszát mindkét
esetben indokolja! A helyes állítás 1 pontot, a helyes indoklás 2 pontot ér. Csak a döntésért nem jár pont.
Ha a dokumentumokat a vállalkozás titkárnője kezeli, akkor az irattári anyagot a legcélszerűbb a vállalkozás titkárságán, egy nagyméretű szekrényben elhelyezni, hogy bármikor hozzáférhessen munkája során.
Az állítás:

Igaz - Hamis

Indoklás: Irattárként csak megfelelően kialakított, az irattári anyag szakszerű és biztonságos őrzésére alkalmas helyiség használható.
II. Üzleti adminisztrációs feladatok

Összesen: 15 pont

5. Írja a második oszlopba, hogy milyen fajtájú üzleti levél részletét olvashatja!
2 pont
Részlet egy üzleti levélből

Az üzleti levél fajtája

Köszönjük ez év április 19-i megrendelésüket. A 150 db napozóágyat 2017. május 20án az Önök telephelyére szállítjuk a saját fuvareszközünkkel. A szállítmány várhatóan
délután 15 órakor érkezik.
Ez év április 30-án kötött szállítási szerződésünk határideje június 19. Sajnálattal kell közölnünk, hogy ezt a határidőt nem tudjuk tartani, mert a kedvezőtlen időjárási viszonyok
miatt nem kaptuk meg a termeléshez szükséges nyersanyagot.

Szállítási értesítés

Akadályközlő levél

6. Átutalási megbízás
8 pont
Ön a Frézia Virágkereskedés Kft. egyik tulajdonosa, aki rendelkezik a bankszámla felett. Az
üzlet adatai a következők:
Számlavezető pénzintézet: Budapest Bank Zrt., 1138 Budapest, Váci út 138.
Bankszámlaszám: 12345678-87654321-00000000
A mai napon (vagyis a vizsga napján) átutalással kifizeti a virágkötészeti kellékeket szállító
vállalkozásnak a C 900682 számú számláját.
A szállító adatai:
Cég neve: Virágdekor Bt.
Számlavezető pénzintézet: OTP Bank NYRt.
Bankszámlaszám: 23964532-12356789-00000000
A fizetendő összeg: 134 570 Ft.
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Feladat:
Töltse ki a mellékelt átutalási megbízást! A közlemény rovatban szerepeltesse a számla számát!
Megoldás:

Pontozás:
Vizsgázó aláírása, vizsga napjának beírása

1 pont

A fizető fél számlavezető pénzintézete, székhelye

1 pont

Fizető fél

Neve

1 pont

Pénzforgalmi jelzőszáma

1 pont

Neve

1 pont

Pénzforgalmi jelzőszáma

1 pont

Kedvezményezett

Összeg (helyi érték helyesen)

1 pont

Közlemény

1 pont
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7. Készpénzfizetéses számla

5 pont

Nagy Melinda az Olvasó Sarok Könyvesbolt Kft. alkalmazottja. Az üzlet adatai a következők:
Cím: 9026 Győr, Ady Endre tér 158.
Adószám: 12345678-2-05
Kiss Zalán egyéni vállalkozó 2017. június 21-én Tóth Gergely Gazdasággép című könyvét
vásárolja meg az üzletben. A könyv cikkszáma: 7041589. Ára áfával együtt 3990 Ft.
A vevő azt kérte Nagy Melindától, hogy készpénzfizetéses számlát állítson ki a vásárlásról.
A számlakiállításhoz a következő adatokat adja meg:
Címe: 9400 Sopron, Széchenyi fasor 4.
Adószám: 6234567-2-02
Nagy Melinda a következőképpen töltötte ki a bizonylatot:

A számlakibocsátó neve, címe és adószáma

Számla
sorszáma:
A vevő neve, címe és adószáma

Nagy Melinda
9026 Győr, Ady Endre tér 158.

Kiss Zalán
9400 Sopron, Széchenyi fasor 4.

Készpénzfizetéses számla

12345678-2-05

4892346

6234567-2-02

Közösségi
adószám: HU

Közösségi
adószám:

A számla kelte:

2017. június 21.

A termék vagy szolgáltatásE R E D E T I
megnevezése, besorolási száma,
egyéb jellemzői

Tóth Gergely Gazdasággép 7041589

Nagy Melinda
Aláírás, P H

3

menny.
egysége

1

mennyisége

db

egységára
(áfával
növelt)

értéke,
mely
5…… % áfát
tartalmaz

3800,0

3990,0

Ö S S Z E S E N:

3 990,0
3 990,0

A számla fizetendő végösszege:
Az áthárított adó százalékértéke:

értéke,
mely
………
% áfát
tartalmaz

5%

-------- %

B. 13-374/V
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Nézze meg a kitöltött bizonylatot, majd válasszon a megadott lehetőségek közül! A pontszám
csak akkor adható, ha a választás, és ha szükséges, az indoklás is jó.
a.) A számlakibocsátó neve, címe, adószáma részt helyesen töltötte-e ki Nagy Melinda eladó?
1 pont
Igen, mert szerepelteti a saját nevét mint számlakitöltőét, a címet és az adószámot is.
Nem, mert a következő hibát követte el:
Számlakibocsátóként nem a saját nevét, hanem az Olvasó Sarok Könyvesbolt Kft.
nevét kellett volna feltüntetni.
……………………………………………………………………………………..
b.) Helyesen töltötte-e ki a mennyiségi egység és a mennyiség rovatokat?

1 pont

Igen, mivel a vevő 1 db könyvet vásárolt.
Nem, mert a következő hibát követte el:
Felcserélte a két oszlopba írt adatokat.
………………………………………………………………………………………
c.) Helyesen töltötte-e ki az egységár rovatot?

1 pont

Igen, mivel a könyvek esetében 5%-os az áfakulcs, így a nettó ár 3800 Ft.
Nem, mert a következő hibát követte el:
Ebben a rovatban a bruttó egységárat kell feltüntetni.
………………………………………………………………………………………
d.) Helyesen töltötte-e ki az áfatartalom és az áthárított adó mértéke rovatokat? 1 pont
Igen, a könyvek áfakulcsa 5%, ezt pedig feltüntette mindkét helyen.
Nem, mert a következő hibát követte el:
Készpénzfizetéses számla esetében nem az áfakulcsot, hanem az áfatartalmat kell
feltüntetni, vagyis nem 5%-ot, hanem 4,76%-ot.
…………………………………………………………………………………………………..
d.) A fizetendő összeget helyesen szerepeltette-e az eladó?

1 pont

Igen.
Nem, mert a következő hibát követte el:
………………………………………………………………………………………….
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II. Feladatlap
Az áruforgalom és üzleti tevékenység elemzésének, tervezésének ismeretét és képességét
vizsgáló feladatok
I. Szöveges feladatok

30 pont

1. Feleletválasztás

4 * 1 pont

Válassza ki, majd húzza alá a helyes megoldást! Több megoldás vagy nem egyértelmű jelölés
esetén nem kap pontot.
1.1. A beszerzési árat közvetlenül nem befolyásolja
a) a rabatt.
b) a skontó.
c) a minőségi engedmény.
d) az akciós engedmény.
a.

A minőségi mutató az jelenti, hogy

a) milyen minőségű árukat értékesít az üzlet.
b) egy vevő átlagosan hány forintért vásárol.
c) egy eladó átlagosan hány forint értékben ad el árut adott időszak alatt.
d) egy eladó hány vevőt szolgál ki adott időszak alatt.
b.

Kurrens készletnek nevezzük:

a) az elfekvő árukat.
b) az akciósan értékesítendő árukat.
c) a keresett, könnyen értékesíthető árukat.
d) A fentiek közül egyik sem.
c.

Az általános forgalmi adóra nem jellemző, hogy

a) nettó típusú adó.
b) közvetlen adó.
c) összfázisú adó.
d) a termékek és a szolgáltatások végső fogyasztóit terheli.
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2. Fogalommeghatározás

4 * 2 pont

2.1. Eredménykimutatás:
Olyan számviteli okmány, amely összevontan és pénzértékben tartalmazza az adott időszak hozamait és ráfordításait, és azok különbségeként az eredményt.
2.2. Az adó tárgya:
Az a tevékenység, vagyontárgy vagy jövedelem, amely után az adót meg kell fizetni.
2.3. Készletvonzat:
Megmutatja, hogy az árbevétel egy %-os változásához az átlagkészlet hány %-os változására van szükség.
2.4. Létszámkihasználtsági mutató:
Megmutatja, hogy az adott napon/időszakban az állományi létszám hány százaléka jelent
meg munkavégzésre.
3. Igaz-hamis állítások

4 * 3 pont

Döntse el, melyik igaz, melyik hamis, és írja a kipontozott helyre! Döntését mindkét
esetben indokolja! (Helyes válasz 1 pont, megfelelő indoklás 2 pont. Csak a döntésért nem
jár pont.)
3.1. A kereskedelemben szállítónak nevezik azt az üzleti partnert, aki a beszerzett árut eljuttatja a vevő cégnek.

Hamis

Indoklás:
Szállító az az üzleti partner, akitől az árut a vevő beszerzi.
3.2. Az egyszerűsített vállalkozói adót (eva) csak egyéni vállalkozások választhatják.
Hamis
Indoklás:
Az egyszerűsített vállalkozói adót jogszabályok által előírt feltételek megléte mellett egyéni
vállalkozások és gazdasági társaságok egyaránt választhatják.
3.3. Ha az átlagbér kevésbé növekszik, mint a termelékenység, akkor a bérgazdálkodás javul.

Igaz

Indoklás:
Ha az átlagbér a termelékenységnél kisebb mértékben növekszik, akkor a bérhányad
csökken, így a bérgazdálkodás javul.
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3.4. Ha az áruforgalmi mérlegsor adatai nettó beszerzési áron szerepelnek, akkor az értékesítés megfelel az elábé-nak.

Igaz

Indoklás:
Az elábé az eladott áruk beszerzési értéke, így az értékesítés nettó beszerzési áron maga
az elábé.
4. Szövegkiegészítés

6 pont

Pótolja a beszerzési ár összetevőinek hiányzó elemeit, majd írjon egy-egy példát a beírt
elemekre!

6 * 1 pont

A beszerzési ár összetevői

Példák

listaár
rövid határidejű szállítás, kis tételben rendelés
minőségi, mennyiségi, akciós, szezonális

+ felár
– árengedmény
= számlázott nettó ár
+ beszerzés közvetlen vagy külön költségei

fuvarozási költség, ügynöki díj, vám

= nettó beszerzési ár
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Számítások, táblázat- és grafikonszerkesztési feladatok

45 pont

feladat

11 pont

Fogyasztói ár kalkulálása
Egy sportszereket értékesítő kiskereskedelmi vállalkozás a téli szezonra snowboardok beszerzésére két szállító ajánlatát fogadta el.
Az 1. számú szállítótól 40 db snowboardot vásárolt 25 000 Ft nettó beszerzési áron, a 2.
számú szállítótól pedig 30 darab jobb minőségűt, 40 640 Ft bruttó beszerzési áron.
Az 1. számú szállítótól beszerzett Sky fantázianevű snowboard fogyasztói árát 41 275 Ftban állapította meg. A jobb minőségű Ice nevű termék eladási árát a beszerzési ár 40%ában meghatározott haszonkulccsal képezi.
Áfakulcs 27%.
1.1. Számítsa ki és írja be a táblázatba a két termék fogyasztói árának összetevőit! (Kerekítési pontosság: Ft.)
Sky Ft/db

Ice Ft/db

Nettó beszerzési ár

25 000

32 000

Árrés

7 500

12 800

Nettó eladási ár

32 500

44 800

Áfa

8 775

12 096

Fogyasztói ár

41 275

56 896

Számítás:

8 pont

Sky:
Nettó eladási ár = 41 275 / 1,27 = 32 500 Ft

1 pont

Árrés = 32 500 – 25 000 = 7 500 Ft

1 pont

Áfa = 41 275 – 32 500 = 8 775 Ft

1 pont

vagy: 32 500 * 0,27 = 8 775 Ft
Ice:
Nettó beszerzési ár = 40 640 / 1,27 = 32 000 Ft

1 pont

Árrés = 32 000 * 0,4 = 12 800 Ft

1 pont

Nettó eladási ár = 32 000 + 12 800 = 44 800 Ft

1 pont

Áfa = 44 800 * 0,27 = 12 096 Ft

1 pont

Fogyasztói ár = 44 800 + 12 096 = 56 896 Ft

1 pont
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1.2. Számítsa ki az árréstömeget és az átlagos árrésszínvonalat a nettó árbevétel százalékában, ha az összes beszerzett terméket értékesítették! (Kerekítési pontosság: Ft, tized %.)
Számítás:

3 pont

Árréstömeg = 40 * 7 500 + 30 * 12 800 = 300 000 + 384 000 = 684 000 Ft
1 pont
Árbevétel = 40 * 32 500 + 30 * 44 800 = 1 300 000 + 1 344 000 = 2 644 000 Ft
1 pont
Átlagos árrésszínvonal = 684 000 / 2 644 000 = 0,2586 = 25,9%
2.

1 pont

feladat

10 pont

Költségelemzés
Egy élelmiszereket értékesítő kiskereskedelmi vállalkozásban 2015. évben a forgalmazási
költségek színvonala 18% volt. 2016. évben az árbevétel 5,6%-kal, a forgalmazási költségek összege 3%-kal növekedett.
2.1. Számítsa ki a költségszínvonal %-os változását kifejező mutatót, a 2016. évi költségszínvonalat, a költségszínvonal-változás mértékét és a költségvonzatot! (Kerekítési pontosság: tized %.)
Számítások:

4 pont

Költségszínvonal Vd = 103 / 105,6 = 0,9753 = 97,5%

1 pont

2016. évi költségszínvonal = 18 * 0,975 = 17,55 = 17,6%

1 pont

Költségszínvonal változás mértéke = 17,6 – 18,0 = – 0,4%pont

1 pont

Költségvonzat = 3 / 5,6 = 0,53 = 0,5

1 pont

2.2. A kiszámított mutatók alapján húzza alá a megfelelő választ és indokoljon!

3 pont

A vállalkozás költséggazdálkodása:
javult

romlott

1 pont

Indoklás:
A forgalmazási költségek összege kevésbé nőtt, mint az árbevétel, ezért a költségszínvonal csökkent.

2 pont

2.3. Írja be a megfelelő kiszámított adatokat a kipontozott helyekre!

3 * 1 pont

A költségszínvonal 2,5%-kal, 0,4%-ponttal csökkent. Az árbevétel 1%-os növekedése a
költségek 0,5%-os növekedésével jár együtt.
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3.

Javítási-értékelési útmutató

feladat

9 pont

Bérezés
Egy cipők értékesítésével foglalkozó vállalkozás 2017 januárjában alapbérrel kombinált
jutalékos bérezést vezetett be, hogy alkalmazottait érdekeltté tegye a forgalom növelésében. A jutalékot az árbevétel 1,2%-ában állapították meg.
2017 januárjában az alkalmazottak száma 6 fő volt, az átlagos bruttó alapbér 180 000 Ftra emelkedett. Az alkalmazottak összesen 140 000 Ft pótlékot kaptak túlmunka és egyéb
címeken.
A hónap folyamán minden alkalmazott minden munkanapon dolgozott. Az adóelőleg levonásánál adókedvezményeket nem vettek igénybe. A vállalkozás nem adott cafetériát.
Az árbevétel 14 500 ezer Ft volt.
A bérek közterhei 2017-ben: egészségbiztosítási és munkaerőpiaci járulék 8,5%, nyugdíjjárulék 10%, szakképzési hozzájárulás 1,5%, szja 15%, szociális hozzájárulási adó 22%.
3.1. Számítsa ki a 2017. év januárjára vonatkozóan a bruttó bérek összegét, az átlagos bruttó
bért, a bruttó bért terhelő levonások összes %-át és az átlagos nettó bért! (Kerekítési pontosság: Ft.)
Számítások:

5 pont

Összes jutalék = 14 500 * 0,012 = 174 ezer Ft

1 pont

Bruttó bérek összege = 6 * 180 000 + 140 000 + 174 000 = 1 394 000 Ft

1 pont

vagy: Bruttó bérek összege: 6 * 180 000 + 140 000 + (14 500 * 0,012) = 1 394 000 Ft
(2 pont)
Átlagos bruttó bér = 1 394 000 / 6 = 232 333,3 = 232 333 Ft

1 pont

Összes levonás %-a = 8,5 + 10 + 15 = 33,5%

1 pont

Átlagos nettó bér = 232 333 * 0,665 = 154 501,4 = 154 501 Ft

1 pont
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3.2. A következőkben a munkáltató munkabérekkel kapcsolatos költségei vonatkozásában kell
számításokat végeznie:
− Határozza meg, hogy a bruttó bérek hány %-a volt a munkáltató közterhe!
− Számítsa ki ennek összegét az összes alkalmazottra vonatkozóan 2017 januárjára!
− A bérekkel kapcsolatosan 2017 januárjára vonatkozóan összesen hány Ft-ot fizetett
be az állami költségvetésbe?
− Hány Ft volt az összes bérköltsége az adott hónapban? (Kerekítési pontosság: Ft.)
Számítások:

4 pont

Munkáltatót terhelő közteher %-a = 1,5 + 22 = 23,5%

1 pont

Munkáltatót terhelő közteher Ft összege = 1 394 000 * 0,235 = 327 590 Ft 1 pont
A költségvetésnek befizetendő összeg = 1 394 000 * 0,335 + 327 590 = 794 580 Ft
1 pont
vagy: 1 394 000 * (0,335 + 0,235) = 794 580 Ft
2017. évi januári bérköltség = 1 394 000 + 327 590 = 1 721 590 Ft
4.

feladat

1 pont
11 pont

Készletgazdálkodás
Egy túlnyomórészt élelmiszereket árusító üzletben 2015. évben az átlagkészlet értéke fogyasztói áron 8 700 ezer Ft, forgási sebessége 19 nap volt. 2016. évre a készletek értéke
4,2%-kal nőtt, a forgási sebessége pedig 1,5 nappal lassult.
4.1. Számítsa ki a 2015. évi forgalom értékét, a 2016. évi átlagkészlet értékét, a forgási napok
számát és %-os változását, valamint a forgalom nagyságát és %-os változását! (Kerekítési
pontosság: ezer Ft, tized nap, tized %.)
Számítások:

6 pont

2015. évi forgalom = 8 700 * 360 / 19 = 164 842,1 = 164 842 ezer Ft

1 pont

2016. évi átlagkészlet = 8 700 * 1,042 = 9065,4 = 9 065 ezer Ft

1 pont

2016. évi forgási napok száma = 19 + 1,5 = 20,5 nap

1 pont

A forgási napok Vd = 19 / 20,5 = 0,9268 = 92,7%

1 pont

2016. évi forgalom = 9 065 * 360 / 20,5 = 159 190,2 = 159 190 ezer Ft

1 pont

Forgalom Vd = 159 190 / 164 842 = 0,9657 = 96,6%

1 pont
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4.2. Soroljon fel legalább két okot, amely megmagyarázza a készletgazdálkodás ilyen irányú
változását!
Lehetséges okok:

2 pont

− az átlagkészlet nőtt, míg a forgalom csökkent,
− megnőtt a lassabban forgó áruk aránya,
− csökkent a kereslet,
− rosszul mérték fel a várható keresletet stb.
4.3. Fogalmazza meg röviden, hogyan befolyásolhatta a készletgazdálkodás változása az
üzemi (üzleti) eredményt! Véleményét indokolja is!

3 pont

Válasz:
A készletgazdálkodás változása az üzemi (üzleti) eredményt rontotta.

1 pont

Indoklás:
Az értékesítés nettó árbevétele csökkent, miközben a készlettartás költségei növekedtek.
2 * 1 pont
5.

feladat

4 pont

Társasági adó számítása
Egy kiskereskedelmi vállalkozás 2016. évi társasági adójának kiszámítására a következő
adatokat ismerjük ezer Ft-ban
Üzemi (üzleti) eredmény

105 400

Pénzügyi tevékenység eredménye

− 280

Adóalapot módosító tételek egyenlege

− 5 700

Adókedvezmény

400

Társasági adó kulcsa

10%

(Kerekítési pontosság: ezer Ft.)
5.1. Számítsa ki a hiányzó adatokat és írja az alábbi táblázatba!
Megnevezés

ezer Ft

Adózás előtti eredmény

105 120

Adóalap

99 420

Számított adó

9 942

Fizetendő adó

9 542
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Számítások:

4 pont

Adózás előtti eredmény= 105 400 – 280 = 105 120 ezer Ft

1 pont

Adóalap = 105 120 – 5 700 = 99 420 ezer Ft

1 pont

Számított adó = 99 420 * 0,1 = 9 942 ezer Ft

1 pont

Fizetendő adó = 9 942 – 400 = 9 542 ezer Ft

1 pont
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