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SZJA1. Példa: Bérjövedelem meghatározása  
SZJA2. Példa: Munkába járás költségtérítésének kifizetése  
SZJA3. Példa: Belföldi kiküldetés esetén adott költségtérítés adókötelezettsége  
SZJA4. Példa: Belföldi kiküldetés esetén árufuvarosnak adott költségtérítés adókötelezettsége  
SZJA5. Példa: Külföldi pénznemben keletkezett bevétel, felmerült kiadás átváltási  
SZJA6. Példa: Külföldi kiküldetés napidíja, költségtérítése  
SZJA7. Példa: Külföldi kiküldetés esetén a fuvarosnak adott költségtérítés adókötelezettsége  
SZJA8. Példa: Az önálló tevékenységgel összefüggésben fizetett megbízási díjból és 
költségtérítésből levonandó adóelőleg 
SZJA9. Példa: A megbízási szerződés mellett fizetett költségtérítés 
SZJA10. Példa: A tiszteletdíjjal összefüggésben fizetett költségtérítés adóelőlege  
SZJA11. Példa: A munkáltató által fizetett gépkocsi-költségtérítés adóelőlegének 
megállapítása  
SZJA12. Példa: Kiküldetési rendelvény alapján fizetett költségtérítés  
SZJA13. Példa: Személygépkocsi költségtérítés tételes elszámolása és a cégautóadó 
kötelezettség  
SZJA14. Példa: Az üzemanyag-megtakarítás meghatározása  
SZJA15. Példa: Üzemanyag-megtakarítás kifizetése  
SZJA16. Példa: A személygépkocsi-vezető gyakorlati oktató költségelszámolása  
SZJA17. Példa: Az őstermelői és az egyéni vállalkozó tevékenységben is felmerült költségek 
megosztása  
SZJA18. Példa: Az egyéni vállalkozásban értékesített saját előállítású őstermelői termék 
bevételének elszámolása  
SZJA19. Példa: Mezőgazdasági őstermelő adókedvezménye  
SZJA20. Példa: A vállalkozói kivét után fizetendő adóelőleg  
SZJA21. Példa: Egyéni vállalkozó által fizetendő közterhek  
SZJA22. Példa: Az egyéni vállalkozói tevékenység egyéni cég alapítása miatt történő 
megszűnése  
SZJA23. Példa: A kisvállalkozói kedvezmény  
SZJA24. Példa: A kisvállalkozói kedvezményre való jogosultság megszűnésének esete  
SZJA25. Példa: Az osztalékalap meghatározása beruházás esetén  
SZJA26. Példa: A vállalkozói osztalékalap meghatározása a beruházás évét követő évben  
SZJA27. Példa: A kisvállalkozói kedvezmény és a kisvállalkozások adókedvezménye  
SZJA28. Példa: Fejlesztési tartalék kivezetése egyéni vállalkozónál  
SZJA29. Példa: Az egyéni vállalkozó átalányadózása 40%-os költségátalánnyal  
SZJA30. Példa: A havi 500 km üzemi használat elszámolása útnyilvántartás nélkül és 
útnyilvántartás vezetése mellett  
SZJA31. Példa: Külföldi telephellyel rendelkező átalányadózó egyéni vállalkozó fizetendő 
adójának meghatározása  
SZJA32. Példa: Házastársak jogosultsága a családi kedvezményre  
SZJA33. Példa: Regisztrált élettársak jogosultsága a családi kedvezményre  



SZJA34. Példa: Családi kedvezmény nem regisztrált élettársak esetén  
SZJA35. Példa: Az elvált szülők jogosultsága a felváltva gondozott gyermekük után  
SZJA36. Példa: Külföldi vállalkozó családi kedvezménye  
SZJA37. Példa: Családi járulékkedvezmény jogszerűsége  
SZJA38. Példa: Családi kedvezmény törtévi munkaviszony esetén  
SZJA39. Példa: Élettárs igénybe veheti-e a magzat után járó családi kedvezményt?  
SZJA40. Példa: Kérdések a családi kedvezményre 
SZJA41. Példa: A négy vagy több gyermeket nevelő anyák kedvezménye  
SZJA42. Példa: Négygyerekes anya kedvezménye  
SZJA43. Példa: Személyi kedvezmény érvényesítése utólag  
SZJA44. Példa: Önkéntes kölcsönös egészségpénztárban prevenciós szolgáltatásra fordított 
összeg adó-visszatérítése  
SZJA45. Példa: Önkéntes kölcsönös önsegélyező és egészségpénztárban lekötött összeg 
adókedvezménye  
SZJA46. Példa: Önkéntes kölcsönös önsegélyező és egészségpénztárban lekötött összeg 
feltörése  
SZJA47. Példa: Ingó vagyontárgy átruházása  
SZJA48. Példa: Ajándékba kapott ingatlan eladása  
SZJA49. Példa: Közös tulajdonban lévő lakás értékesítése  
SZJA50. Példa: Lakóház eladása válás után  
SZJA51. Példa: A vállalkozás által kamat címén kifizetett összeg adózása  
SZJA52. Példa: Üzletrész értékesítésének adókötelezettsége  
SZJA53. Példa: Ellenőrzött tőkepiaci ügyletnél elszámolható adókiegyenlítés  
SZJA54. Példa: Árfolyamnyereség meghatározása később teljesülő feltételtől függő, több 
részletben történő kifizetés esetén  
SZJA55. Példa: A kamatkedvezmény miatt fizetendő közterhek  
SZJA56. Példa: Magánalapítványi kifizetések  
SZJA57. Példa: Társasházi közös tulajdon értékesítéséből származó jövedelem 
adókötelezettségének meghatározása  
SZJA58. Példa: A társasház jövedelmének meghatározása  
SZJA59. Példa: Értékpapír-juttatás adókötelezettsége  
SZJA60. Példa: Román állampolgárnak fizetett megbízási díj adókötelezettsége 
SZJA61. Példa: Ajándékutalvány juttatásának könyvelése  
SZJA62. Példa: Munkáltató által fizetett biztosítás díjának adókötelezettsége  
SZJA63. Példa: Követelés értékesítése Munkáltató által fizetett biztosítás díjának 
adókötelezettsége  
SZJA64. Példa: Üzemanyagkártya-juttatás adókötelezettsége 
 


