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Aprópénz Adózási Hírlevél

 ◙ Egyszerűsített foglalkoztatás – visszatérő hibák, közterhek

A tArtAlomból:

Az egyszerűsített foglalkoztatás szabályai 
– ’T1042E benyújtása, vagy 185-ös kék szám 
vagy okostelefonon, tableten applikáción 
keresztüli bejelentés, valamint a kereseti és 
létszámkorlátok – az elmúlt 10 évben érdemben 
nem változtak, a jogintézményt a munkáltatók 
többsége rutinszerűen alkalmazza, azonban a 
NAV ellenőrzési tapasztalatai szerint még mindig 
előfordulnak visszatérő hibák, hiányosságok.

Az egyszerűsített foglalkoztatási jogviszony a 
munkáltató bejelentésével keletkezik, ezért a sza-
bályos egyszerűsített foglalkoztatáshoz a mun-
káltatónak a munkavégzés megkezdése előtt kell 
bejelentenie a foglalkoztatottat. A bejelentés utó-
lag – a munkavégzés megkezdését követően – 
már nem pótolható.

Abban az esetben, ha a munkáltató az előzetes 
bejelentést elmulasztja, akkor a foglalkoztatottat 
nem egyszerűsített foglalkoztatással, hanem az 
általános szabályok szerint foglalkoztatott sze-
mélyként, azaz munkavállalóként kell bejelenteni. 
Amennyiben ezt is elmulasztja, viselnie kell a be 
nem jelentett foglalkoztatottak alkalmazására 
vonatkozó hátrányos jogkövetkezményeket.

Az applikáción keresztüli bejelentés kapcsán 
szeretnénk felhívni egy érdekességre az olvasók 
figyelmét. Amióta néhány éve cégkapus bekül-
désre kötelezettek a cégek, azóta sajnos ez a fajta 
bejelentési opció kizárólag azok számára lehetsé-
ges, akik egyéni vállalkozó könyvelőként megha-
talmazottak az adóhatóságnál, és ügyfélkapuval 
küldhetik be ügyfeleik nyomtatványait. Ugyanis 

az applikáció kizárólag ügyfélkapus beküldésre 
képes, cégkapusra pedig sajnos nem.

Tapasztalatok szerint sokan elfelejtik, hogy az 
a munkáltató, aki 300 ezer forintot, vagy ezt meg-
haladó összegű adótartozást halmoz fel az egy-
szerűsített foglalkoztatás, szociális hozzájárulási 
adó, rehabilitációs hozzájárulás, társadalombiz-
tosítási járulék és szja-előleg adónemeken, a tar-
tozás teljes kiegyenlítéséig további egyszerűsí-
tett foglalkoztatásra nem jogosult. A munkáltató 
tehát csak a teljes fennálló tartozás megfizetésé-
vel válik ismét jogosulttá az egyszerűsített foglal-
koztatásra, nem elegendő, ha tartozása 300 ezer 
forint alá csökken. Amennyiben a munkáltató a 
fennálló tartozása ellenére is egyszerűsített fog-
lalkoztatással jelentett be és alkalmazott munka-
vállalókat, akkor utólag ezeknek a személyeknek a 
jogviszonyát át kell minősíteni munkaviszonnyá.

Az egyszerűsített foglalkoztatási jogviszony 
munkaviszonnyá minősítése esetén a magánsze-
mélyek biztosítási jogviszonyát a ’T1041-es adat-
lapon be kell jelenteni a tényleges foglalkoztatás 
után, valamint ezzel párhuzamosan a ’08-as jelű 
járulékbevallásokon korábban bevallott adatokat 
önellenőrzéssel kell helyesbíteni. Az önellenőr-
zésben az adott magánszemélyek egyszerűsített 
foglalkoztatása után bevallott közterheket törölni 
kell, és ezzel egyidejűleg a bérszámfejtés alap-
ján a megállapított szja-előleget és a társadalom-
biztosítási járulékot kell pótlólag bevallani. Emel-
lett természetesen a szocho adót is be kell vallani 
– kivéve kivás vállalkozás esetében.

egyéni vállalkozókat érintő információk

társas vállalkozásokat (Bt., Kft.) érintő 
információk

magánszemélyeket érintő információk

különösen fontos információk,  
pl. törvény által előírt kötelezettségek!!!
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A jogviszonyok önkéntes, utólagos rendezése 
amellett, hogy időigényes feladat, még többlet-
költséget is jelent a munkáltatóknak, ugyanakkor 
ha nem történik meg, a NAV adóellenőrzéssel álla-
pítja meg az adókülönbözetet, ami adóbírsággal 
és késedelmi pótlékkal is jár.

Fentiek miatt az egyszerűsített foglalkozta-
tást alkalmazó munkáltatóknak érdemes figyel-
met fordítaniuk arra, hogy adófizetési kötelezett-
ségüket határidőben és pontosan teljesítsék, hát-
ralék rövid ideig se keletkezzen az adószámlán. 
Ha ez mégis bekövetkezik, akkor az egyszerűsített 
foglalkoztatás kedvezőbb adózási szabályai nem 
alkalmazhatók.

2022. július 1-jétől az alábbi jelentős változá-
sok lépnek életbe az egyszerűsített foglalkozta-
tásra vonatkozóan!

A filmipari statiszta alkalmi munkából szár-
mazó napi nettó jövedelme nem haladhatja meg a 
hónap első napján érvényes minimálbér 12%-ának 
száz forintra kerekített összegét, tehát maximum 

24.000,- Ft/nap/fő összeget kaphat. Filmipari sta-
tiszta alkalmi munkája esetén közteherként a 
minimálbér 3%-a fizetendő, amely így 6.000,- Ft/
nap/fő.

Mezőgazdasági és turisztikai idénymunka 
esetén a munkaviszony minden naptári napjára, 
minden munkavállaló után a hónap első napján 
érvényes minimálbér 0,5%-a fizetendő közteher-
ként, tehát 1.000,- Ft/nap/fő.

Efo törvény szerinti alkalmi munka esetén a 
munkaviszony minden naptári napjára, a közteher 
napi mértéke a hónap első napján érvényes mini-
málbér 1%-a, vagyis 2.000,- Ft/nap/fő.

Meg kell említeni, hogy a közterhek megfize-
tésével a nyugellátás számítási alapja is emelke-
dik, mégpedig
 • mezőgazdasági és turisztikai idénymunka 

esetén a hónap első napján érvényes minimál-
bér 1,4%-ára,

 • a többi esetben a hónap első napján érvényes 
minimálbér 2,8%-ára. ◙

Kovács Andrea
okl. adószakértő


