
3. TESZT 

Hány számlán tartjuk nyilván az általános forgalmi adót? 

 1 

 2 

 legalább 3 

Az ÁFA közvetett adó, mert az adó fizetője és az adóteher viselője elválik egymástól. 

 Igaz 

 Hamis 

Az ÁFA hozzáadott érték típusú adó, mert a valódi adóteher a realizált új érték arányában keletkezik. 

 Igaz 

 Hamis 

Az ÁFA-t nem kell bevallani és befizetni a NAV-nak addig, amíg a vevő nem utalja át a vállalkozásunknak a 

neki felszámított fizetendő ÁFA-t. 

 Igaz 

 Hamis 

Ha bevalláskor a fizetendő ÁFA egyenlege nagyobb, mint az előzetes ÁFA egyenlege, akkor a vállalkozásnak 

ÁFA befizetési kötelezettsége van a NAV felé. 

 Igaz 

 Hamis 

Ha bevalláskor az előzetes ÁFA egyenlege nagyobb, mint a fizetendő ÁFA egyenlege, akkor a vállalkozásnak 

befizetési kötelezettsége van a NAV felé. 

 Igaz 

 Hamis 

Az ÁFA nem eredménytényező. 

 Igaz 

 Hamis 

Az ÁFA mindig eredménytényező. 

 Igaz 

 Hamis 

Ha a számla végösszege 762 000 Ft és az ÁFA kulcsa 27%, akkor… 

 a nettó érték 762 000 Ft és az ÁFA 205 740 Ft 

 a bruttó érték 762 000 Ft és az ÁFA 162 000 Ft 

Ha a számla végösszege 762 000 Ft és az ÁFA kulcs 27%, akkor… 

 a bruttó érték 762 000 Ft és z ÁFA 205 740 Ft 

 a nettó érték 600 000 Ft és az ÁFA 162 000 Ft 



Ha árut vásárolunk 254 Ft készpénzért és az ÁFA kulcs 27%, akkor… 

 a nettó érték 254 Ft és az ÁFA 69 Ft 

 a bruttó érték 254 Ft és az ÁFA 54 Ft 

Ha árut vásárolunk 254 Ft készpénzért és az ÁFA kulcs 27%, akkor… 

 a nettó érték 254 Ft és az ÁFA 54 Ft 

 a nettó érték 200 Ft és az ÁFA 54 Ft 

A ráfordítás számlák – a forrás számlákhoz hasonlóan – követel oldalon nőnek és tartozik oldalon 

csökkennek. 

 Igaz 

 Hamis 

A hozam számlák – a forrás számlákhoz hasonlóan – követel oldalon nőnek és tartozik oldalon csökkennek. 

 Igaz 

 Hamis 

A költségszámlák – az eszköz számlákhoz hasonlóan – tartozik oldalon nőnek és követel oldalon 

csökkennek. 

 Igaz 

 Hamis 


