Szakképzési hozzájárulás elszámolása!
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A 2019-es év szakképzési hozzájárulás elszámolási határideje 2020. január 12. Eddig tudják a
vállalkozások elszámolni a 2019. évben foglalkoztatott tanulók után járó állami normatívát. A
januári bevallásban érvényesíthetnek minden olyan tételt, amelyet évközben nem tettek. Ön
érvényesített mindent?
A szakképzési hozzájárulás teljesíthető:
• a szakközépiskolával vagy szakiskolával kötött együttműködési megállapodás alapján
• a szakképző iskola tanulója és a hozzájárulásra kötelezett között létrejött
tanulószerződés alapján folytatott gyakorlati képzés - ideértve a szorgalmi idő
befejezését követő összefüggő szakmai gyakorlatot is – szervezésével.
A szakképzési hozzájárulás teljesítésének részletes szabályai:
A szakképző iskola tanulójával kötött tanulószerződés alapján folytatott gyakorlati képzés
esetén az alapcsökkentő tétel éves összegét a tárgyévre vonatkozóan:
•

•
•

•

•

amennyiben a tanulószerződés a tárgyév teljes időtartamára fennáll tanulónként az
alapnormatíva összege (480.000 Ft a 2019. évre vonatkozóan) és a tanulószerződésben
megnevezett szakképesítéshez tartozó szakmánkénti súlyszorzó szorzata alapján kell
meghatározni,
amennyiben a tanulószerződés a tárgyév teljes időtartamára nem áll fenn, akkor
tanulónként az alapcsökkentő tétel éves összege a havi alapcsökkentő tételek összege
Ha a tanulószerződés megkötésére hónap közben kerül sor, a havi alapcsökkentő tétel
meghatározott összege azon hónap vonatkozásában számolható el a tanuló után először,
amelyben a hozzájárulásra kötelezett legalább egy nap gyakorlati képzést teljesített.
(havi alapcsökkentő tétel)
ha hónap közben szűnik meg, az adott hónapra vonatkozóan a havi alapcsökkentő tétel
meghatározott összegét az adott hónapból a tanulószerződés megszűnésének napjáig
eltelt napok és az adott hónap naptári napjai számának arányában kell meghatározni.
(napi alapcsökkentő tétel)
nem nappali oktatásban a lehívható normatíva a jogszabályban meghatározott
normatíva 60%-a az esti oktatás munkarendjében tanulók és 20%-a a levelező
oktatás munkarendjében tanulók után.

Kiegészítő csökkentő tételek:
1. Beruházási kiegészítő csökkentő tétel éves összege csak az aktiválás évében
számolható el és csak az éves bevallásban érvényesíthető. A mértéke évente a
tanulószerződéses tanulók éves létszáma átlagának és az alapnormatíva
o 1-10 főt foglalkoztató kötelezett esetén 38%-ának,
o 11-50 főt foglalkoztató kötelezett esetén 18%-ának,
o 50 főnél többet foglalkoztató kötelezett esetén 9%-ának
o a szorzata.
A beruházási kiegészítő csökkentő tétel összege nem haladhatja meg a beruházás
összköltségének a mértékét, és évente legfeljebb 15 millió forint összegben vehető
figyelembe.
Az a gyakorlati képző, aki tevékenysége alapján áfa-visszaigénylő, az általános forgalmi adóról
szóló 2007. évi CXXVII. tv. adómentességre vonatkozó szabályát figyelembe véve nem
igényelhet vissza ÁFA-t [1], azaz a beruházás bekerülési értékét bruttó módon kell figyelembe
vennie.

1.
Oktatói kiegészítő csökkentő tétel: Az oktatói kiegészítő csökkentő tétel mértéke
évente és tanulónként az alapnormatíva összegének 21%-a és az előleg bevallásban is
érvényesíthető.
2.
Tanműhely – fenntartási kiegészítő csökkentő tétel akkor érvényesítheti, ha a
gyakorlati képzést a 9. évfolyamon tanulószerződéses tanulók tekintetében kizárólag
gyakorlati képzési célt szolgáló tanműhelyben végzi. A tanműhely-fenntartási kiegészítő
csökkentő tétel mértéke évente és tanulónként az alapnormatíva összegének 25%-a és az
előleg bevallásban is érvényesíthető.
Együttműködési megállapodás után elszámolható normatíva:
Az alap normatíva változásával az együttműködési megállapodással gyakorlati képzésben
résztvevő tanulók után igénybe vehető csökkentő tétel mértéke is változik: 480.000 Ft/130=
3.692 Ft/nap/tanuló.
Ha valaki nem tette meg a 2019-es év összefüggő szakmai gyakorlat után elszámolható tételek
elszámolását, most pótolhatja.
Bevallás és visszatérítés
•

•
•

•

a 2019. évre vonatkozóan az alapnormatíva 480.000 Ft/fő/év összegben meghatározott,
melyet a további években a mindenkori éves költségvetési törvény határoz meg. A
vállalkozói kötelezettség az erről szóló kormányrendeletben meghatározott, gyakorlati
képzési normatívák [2] szerint számított összeggel csökkenthető.
az alapnormatíva felhasználása szakmacsoportonként differenciált.
az a hozzájárulásra kötelezett, aki hozzájárulási kötelezettségét kizárólag gyakorlati
képzés szervezésével teljesíti, és a csökkentő tétel összege meghaladja a bruttó
kötelezettsége mértékét, az azt meghaladó részt az állami adóhatóságtól
visszaigényelheti. A kapott visszatérítést egyéb bevételként kell elszámolni.
ha a hozzájárulásra kötelezett az általa megkötött tanulószerződést az abban foglalt
határidő lejárta előtt jogellenesen felmondja, a tanulószerződés alapján e törvény szerint
a szakképzési hozzájárulási kötelezettsége terhére a tanulószerződés felmondásáig
elszámolt csökkentő tétel teljes összegét az Art. önellenőrzésre vonatkozó szabályainak
megfelelően a szerződés felmondását követő 15 napon belül köteles az állami
adóhatóságnál vezetett számlára visszatéríteni.

A szakképzési hozzájárulás elszámolásának érvényesítése:
•

•

•

A hozzájárulásra kötelezett a szakképzési hozzájárulás alapját és az éves bruttó
kötelezettségét, a csökkentő tétel éves összegét (gyakorlati képzésre fordított összeg),
maga állapítja meg, elektronikus úton vallja be és fizeti meg a tárgyévet követő év
január 12. napjáig az állami adóhatóságnak, illetve a többletbefizetést ettől az időponttól
lehet visszaigényelni. A 2019-es év szakképzési hozzájárulás elszámolási határideje
tehát 2020. január 12.
A hozzájárulásra kötelezett az év 1–11. hónapjára vonatkozóan havonta szakképzési
hozzájárulási előleget fizet. (08-as nyomtatványon) Az előleg mértéke a tárgyhavi
bruttó kötelezettség, azzal, hogy az alapnormatíva szorzóval számolt csökkentő tétele
időarányosan az előleg befizetésénél figyelembe vehető és a jogszabályi feltételek
teljesülése esetén visszaigényelhető. Az előleg összegét havonta a hozzájárulásra
kötelezett maga állapítja meg, elektronikus úton vallja be és fizeti meg a tárgyhót követő
hónap 12. napjáig az állami adóhatóság által vezetett számlára, vagy visszaigényli azt.
A hozzájárulásra kötelezett a visszajáró összeg kiutalását vagy átvezetését legkorábban
a bevallás esedékességének napjától kezdeményezheti.

