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A bejelentés tartalmi kivonata

Státusz

Vizsgálat eredménye

Bejelentő magánszemélyként építkezést
folytat, mely során munkaügyi ellenőrzést végeztek
nála. Az eljárás során a munkaügyi hivatal a
természetes személyek megbízásának utólagos
bejelentését – mint adószám kiváltására kötelezett
munkáltatói
jogkör
gyakorlására
jogosult
természetese személy – úgy követelte meg, hogy a
Nemzeti Adó- és Vámhivatal (a továbbiakban:
NAV) formanyomtatványain ez technikailag
lehetetlen.
Fentiek alapján kéri a Nemzeti Adó- és
Vámhivatal állásfoglalását arról, hogy technikailag
hogyan lehetséges a jogszabályokban előírtak
teljesítése, amikor jelenleg és korábban is, a
16T1042E
nyomtatvány
szolgálna
magánszemélyként egyszerűsített munkavállalás
bejelentésére, de ez utólag nem lehetséges
(visszadobja a NAV rendszere).
A 16T1041 nyomtatvány szolgálna a
járulékos munkaviszony bejelentésére, azonban ezt
adóazonosító jeles magánszemélyként nem lehet
beadni, csak adószámos munkáltatóként vagy
kifizetőként (hibás bejelentésként nem fogadja be a
NAV).
Mivel az építkezés magánszemélyként
történik és néhány alkalmi munkafolyamat
kivételével a teljes tevékenység szakipari megbízások
alapján
folyik,
valamint
az
adószakértői
szakvélemény sem támasztja alá, a bejelentő
álláspontja szerint ezt a foglalkoztatási tevékenységet
nem szükséges az adószámos tevékenység körébe
bevonni.

lezárt

A közérdekű bejelentést a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (a
továbbiakban: NAV) megvizsgálta, és az alábbi tájékoztatást adta.
A bejelentésben foglaltak szerint a bejelentő 2016. június 9-én,
természetes személyként alkalmi munkával bízott meg két fő munkavállalót,
amely
jogviszony
tekintetében
elmulasztotta
az
egyszerűsített
foglalkoztatásról szóló 2010. évi LXXV. törvény (továbbiakban: Efo tv.)
szerinti bejelentési kötelezettségét, amelynek teljesítésére a munkaügyi hivatal
felszólította. A bejelentésben problémaként merült fel, hogy az egyszerűsített
foglalkoztatás bejelentésére szolgáló nyomtatvány utólagos benyújtása
„technikai" akadályokba ütközik, a munkaviszony bejelentésére vonatkozó
nyomtatványt adószám hiányában szintén nem lehet benyújtani, az
adószámot azonban nem áll szándékában kiváltani.
A NAV álláspontja szerint az Efo tv. 3. § (1) bekezdése szerint, az
egyszerűsített foglalkoztatás céljából létrejött munkaviszony a jogszabály 11.
§-ában meghatározott, bejelentési kötelezettség munkáltató általi
teljesítésével keletkezik.
A törvény 11. § (1) bekezdése szerint ugyanis, az egyszerűsített
foglalkoztatás esetén a munkáltató köteles az illetékes elsőfokú állami
adóhatóságnak a munkavégzés megkezdése előtt bejelenteni a (3)
bekezdésben meghatározott adatokat. A bejelentésre tehát kizárólag a
munkavégzés megkezdését megelőzően van lehetőség.
A fentiekre tekintettel a törvényi előírásoknak megfelelő a NAV által
alkalmazott azon gyakorlat, mely szerint az egyszerűsített foglalkoztatási
jogviszony bejelentésére rendszeresített 'T1 042 és 'T1042E nyomtatványok
utólagos benyújtása nem elfogadható.
Amennyiben ugyanis az adózó az általa foglalkoztatott
magánszemélyt nem az előzőekben hivatkozott előírások szerint, vagyis nem
a munkavégzés megkezdése előtt jelenti be, akkor az Efo tv. szerint nem
jöhet létre a munkaviszony, így a bejelentést sem az Efo tv. rendelkezései
alapján kell teljesíteni. A bejelentési kötelezettségre ebben az esetben, az
adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (továbbiakban: Art.) 16. § (4)
bekezdésében foglalt általános bejelentési szabályok vonatkoznak.
A továbbiakban a NAV arról informálta a bejelentőt, hogy a
társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e
szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény 4. § a) pont 1.
alpontjának értelmében, foglalkoztatónak minősül bármely jogi és

természetes személy, egyéni vállalkozó, egyéb szervezet, költségvetés alapján
gazdálkodó szerv, bármely személyi egyesülés, ha biztosítottat foglalkoztat.
Az említett jogszabályhely szerinti foglalkoztató pedig – az Art. 178.
§ 18. és 23. pontjai alapján – kifizetőnek illetve munkáltatónak minősül.
Az adószám kiváltására vonatkozó kötelezettség – mely a hivatal által
rendszeresített 'T1O1-es adatlap benyújtásával teljesíthető, – az alábbi
törvényi előírásból következik.
Az Art 17. § (6) bekezdése szerint a munkáltatónak és a kifizetőnek e
minőségét akkor is be kell az állami adó- és vámhatósághoz jelentenie, ha
más adókötelezettség nem terheli. Ebben az esetben a bejelentést az első
adóköteles kifizetéstől számított 15 napon belül kell megtenni.
Az Art. 16. § (1) és (2) bekezdései értelmében, adóköteles
tevékenységet – a 20-21. §-okban foglalt kivétellel – csak adószámmal
rendelkező adózó folytathat, és az adóköteles tevékenységet folytatni kívánó
adózó az adószám megállapítása végett köteles az állami adó- és
vámhatóságnál bejelentkezni.
Az Art. 20-21. §-ai a magánszemélyt kizárólag jövedelemadó-köteles
bevételének megszerzésével, költségvetési támogatás iránti igénylésével,
illetőleg illetékkötelezettséggel járó vagyonszerzésével összefüggésben
mentesítik az adószám kiváltása alól.
Végezetül a NAV felhívta a bejelentő figyelmét, hogy ezen túl a
foglalkoztatottakra vonatkozó bejelentési kötelezettség teljesítése mellett, a
munkáltatót illetve a kifizetetőt havi adó- és járulékbevallási kötelezettség is
terheli az Art. 31. § (2) bekezdése alapján.
Ennek értelmében, a munkáltató, a kifizető (ideértve az egyéni
vállalkozónak nem minősülő magánszemély munkáltatót is), havonként, a
tárgyhót követő hónap 12. napjáig elektronikus úton (a '08-as
nyomtatványon) bevallást tesz az adó- és/vagy társadalombiztosítási
kötelezettségeket eredményező, magánszemélyeknek teljesített kifizetésekkel,
juttatásokkal összefüggő valamennyi adóról – kivéve a kamatjövedelem
adóról – járulékokról és/vagy a jogszabályhelyben meghatározott további
adatokról.
A NAV fentiek szerint nyújtott tájékoztatása szakmai véleménynek
minősül, kötelező jogi erővel nem bír.

