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Ádám Gergő

Tanulók foglalkoztatásának
elszámolásával kapcsolatos szabályok
2021.05.13.

Háttér
Törvényi háttér

- 2019. évi LXXX. Törvény a szakképzésről
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- XVIII. Fejezet: A szakképzés finanszírozása 104. – 108. §
- 12/2020. (II.7.) Korm. Rendelet a szakképzésről szóló törvény

végrehajtásáról
- XLI. Fejezet: A szakképzési hozzájárulás 332/A. – 334. §

A szakképzési hozzájárulás kötelezett
Sztv. 105. §
(1) Szakképzési hozzájárulásra kötelezett a gazdálkodó szervezet, ha belföldön székhellyel, telephellyel vagy
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fiókteleppel rendelkezik vagy üzletvezetésének helye belföld.
(2) Szakképzésihozzájárulás-fizetési kötelezettség nem terheli:

a) a költségvetési szervet,
b) a civil szervezetet,
c) az egyházi jogi személyt, a vallási egyesületet,
…

KIVA, KATA
- KIVA, azaz a kisvállalati adóalanya
- Mentesül az szhj. Bevallása és megfizetése alól.
- Adókedvezményt nem számolhat el, nem igényelhet vissza.
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- ÁKK tagja lehet.

- KATA, azaz a kisadózó vállalkozás
- A kisadózó a kisadózó tagjaival összefüggésben mentesül a szakképzési hozzájárulás alól
- Kisadózónak nem minősülő személyek foglalkoztatásával összefüggésben juttatott jövedelmek esetén
nem mentesül, így elszámolhat adókedvezményt.
- ÁKK tagja lehet.

Adókedvezmény mértéke 2021.
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Bruttó kötelezettség csökkenthető:
Sztv. 107§
a) * a fenntartói megállapodással rendelkező vagy együttműködési
megállapodással rendelkező fenntartó által fenntartott szakképző
intézménnyel tanulói jogviszonyban álló tanulónként, illetve
felnőttképzési jogviszonyban álló képzésben részt vevő személyenként
a szakirányú oktatás arányosított önköltsége alapján az egy
munkanapra vetített mérték és - a szakképző intézményben teljesített
oktatási nap kivételével - az adóév munkanapjai számának
szorzataként,
b) * hallgatónként az Nftv. szerinti duális képzés arányosított
alapnormatívája alapján az egy munkanapra vetített mérték és az
adóévben ténylegesen teljesített képzési napok számának szorzataként
számított összegével. Az önköltség és az alapnormatíva mértékét a
központi költségvetésről szóló törvény, az önköltség szakmánként
alkalmazandó
és
az
alapnormatíva
képzési
területenként
alkalmazandó súlyszorzóját a Kormány rendeletben határozza meg.

- Bruttó kötelezettség csökkentésének számítása I.
Önköltség * szakmaszorzó * évfolyamszorzó / munkanapok száma = egy napra jutó csökkentés
mértéke
- Önköltség: 1.200.000,- Ft 2020. évi XC. Tv. Magyarország 2021. évi költségvetéséről, 67. § (4)
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- Szakmaszorzó: 12/2020. (II.7.) Korm. Rendelet 332/A. (2)

- 13. a kereskedelem ágazatba tartozó szakmák esetében 2,20
- 23. a turizmus-vendéglátás ágazatba tartozó szakmák esetében 2,20,
- Az évfolyami szorzó, ha a szakirányú oktatás képzési ideje
a) legfeljebb 1 év, 1,00,
b) legfeljebb 2 év
ba) az első évfolyamon 1,20,
bb) a második évfolyamon 0,80,
c) legfeljebb 3 év
ca) az első évfolyamon 1,20,

cb) a második évfolyamon 1,00,
cc) a harmadik évfolyamon 0,80.
- Munkanapok száma 2021-ben: 254 nap

- Bruttó kötelezettség csökkentésének számítása II. (példa)
Önköltség * szakmaszorzó * évfolyamszorzó / munkanapok száma = egy napra jutó csökkentés
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mértéke
- Kereskedelmi értékesítő (404161302) 2 évfolyamos szakmai képzés esetén:
- I./II. évfolyam: 1.200.000*2,2*1,2/254= 12.472,- Ft/nap 2021-ben az arányosított önköltség,
- I./II. évfolyam: 1.200.000*2,2*0,8/254= 8.314,- Ft/nap 2021-ben az arányosított önköltség.
-

A bruttó kötelezettség csökkenthető a szakképzési munkaszerződésre tekintettel a (2) bekezdés alapján
igénybe vett adókedvezmény húsz százalékának megfelelő összeggel, ha a tanuló, illetve a képzésben
részt vevő személy sikeres szakmai vizsgát tett (Sztv. 107. § (3)).

- Bruttó kötelezettség csökkentésének számítása III. (példa)
Önköltség * szakmaszorzó * évfolyamszorzó / munkanapok száma = egy napra jutó csökkentés
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mértéke
- Cukrász szaktechnikus (510132302) 3 évfolyamos szakmai képzés esetén:
- I./II. évfolyam: 1.200.000*2,2*1,2/254= 12.472,- Ft/nap 2021-ben az arányosított önköltség,
- II./III. évfolyam: 1.200.000*2,2*1,0/254= 10.394,- Ft/nap 2021-ben az arányosított önköltség.
- III./III. évfolyam: 1.200.000*2,2*0,8/254= 8.314,- Ft/nap 2021-ben az arányosított önköltség.
-

A bruttó kötelezettség csökkenthető a szakképzési munkaszerződésre tekintettel a (2) bekezdés alapján
igénybe vett adókedvezmény húsz százalékának megfelelő összeggel, ha a tanuló, illetve a képzésben

részt vevő személy sikeres szakmai vizsgát tett (Sztv. 107. § (3)).

- Bruttó kötelezettség csökkentésének számítása III. (példa)
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2021 áprilisában elszámolható adókedvezmény mértéke:
- 2021. áprilisi munkanapok száma: 20 nap
- Iskolában töltött napok száma: 10 nap (iskolai órarend szerint)
- Elszámolható napok száma: 10 nap
- I./II. évfolyam: 12.472*10 = 124.720,- Ft 2021 április hónapjában,
- II./II. évfolyam: 8.314*10 = 83.140,- Ft 2021 április hónapjában.
- 2021. augusztusi munkanapok száma: 21 nap

- Iskolában töltött napok száma: 0 nap (iskolai órarend szerint)
- Elszámolható napok száma: 21 nap
- I./II. évfolyam: 12.472*21 = 261.912,- Ft 2021 augusztus hónapjában,

Szakképzési munkaszerződés járulékai
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Bruttó kötelezettség csökkenthető:

Közteher

Szakképzési munkaszerződés alapján

1. Szociális hozzájárulási adó

nincs (Szocho.tv. 5§ (1) ea) pontja)

2. Szakképzési hozzájárulás

nem terheli

3. Személyi jövedelemadó

Minimálbér mértékéig adómentes

4. Egyéni járulék

18,5% (Tb.tv. 25. § (1) bek.)

- Egyéb adókedvezmények
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1. TAO: adózási eredmény csökkentése (TAO tv. 7. § (1) bek. i) pont ia) pont
i) * a szakképzésről szóló törvény alapján
ia) szakképzési munkaszerződés keretében duális képzőhelyen folytatott szakirányú oktatásban részt
vevő tanulónként, képzésben részt vevő személyenként megkezdett hónap után havonta az adóév első
napján érvényes minimálbér 24%-a,
2. Egyéni vállalkozó szja csökkentő tétel (Szja. 49/B. § (6)
A (4) és (5) bekezdés rendelkezéseiben említett tételekkel növelt vállalkozói bevétel - legfeljebb annak
mértékéig - csökkenthető:
a) * a legalább 50 százalékban megváltozott munkaképességű alkalmazott foglalkoztatása esetén
személyenként havonta az alkalmazottnak fizetett bérrel, de legfeljebb a hónap első napján érvényes
havi minimálbérrel, a szakképzési munkaszerződés alapján duális képzőhelyen folytatott szakirányú
oktatás esetén minden megkezdett hónap után havonta a minimálbér 24 százalékával;

Hasznos honlapok
https://bkik.hu/hu/szolgaltatasok/oktatas-szakkepzes-mesterkepzes
https://tanuloszerzodes.hu/normativa-es-koltsegkalkulator/
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https://szakkepzes.ikk.hu/szakmakartyak/szakmak

Elérhetőségünk:
Tel.: +36-1-488-2176
E-mail címünk: tanacsadok@bkik.hu

Háttér

13

Köszönöm a figyelmet!

