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Kedves Üzleti Partnerünk!
Felhívjuk a figyelmüket arra, hogy az adóhatóság sorozatban vizsgálja az egyszerűsített
foglalkoztatás bejelentését.
Kiemelten azt ellenőrzi, hogy a foglalkoztatás időpontjában volt-e a cégnek adótartozása.
Kérjük, hogy az alábbiakat vegyék figyelembe minden alkalommal, amikor az egyszerűsített
foglalkoztatás bejelentésre kerül:
Az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló 2010. évi LXXV. törvény (a továbbiakban: Efo tv.) 11. § (5)
bekezdése értelmében az a munkáltató, aki a 300 ezer forintot, vagy ezt meghaladó összegű adótartozást
halmoz fel ( az egyszerűsített közterhekben és/vagy szociális hozzájárulási adóban, szakképzési
hozzájárulásban és rehabilitációs hozzájárulásban, valamint az általa levonandó szja előlegben), további
egyszerűsített foglalkoztatásra nem jogosult mindaddig, míg az adótartozását ki nem egyenlíti.
Tehát, ha a munkáltatónak a felsorolt adónemekben 300 ezer forint vagy azt meghaladó tartozása van,
akkor nem jogosult egyszerűsített foglalkoztatásra.
E tekintetben nem alkalmazható az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (Art.) nettó módon
nyilvántartott adóhiányra vonatkozó rendelkezése. Vagyis amennyiben a munkáltató más adónemekről
(melyeken túlfizetése mutatkozik) átvezetést kezdeményezett, akkor a folyószámla rendezéséig nincs
lehetősége egyszerűsített foglalkoztatott bejelentésére.
Ha a munkáltató a munkavállalót – a fentiek miatt- jogosulatlanul alkalmazta, akkor az adóhatóság
ellenőrzés során az alkalmi foglalkoztatást munkaviszonnyá nyilvánítja. Ennek jogkövetkezménye az
így keletkezett adó - és járulékfizetés, valamint az adóbírság.
Munkatársainknak arra nincs lehetősége, hogy a bejelentéskor az adótartozás mértékét folyamatosan
vizsgálják. Kérem, hogy előzetesen egyeztessék kollégánkkal, ha adótartozásuk van, átvezetési-,
vagy részletfizetési kérelmet nyújtottak be.
Felhívjuk a figyelmet, hogy a fentiek be nem tartása esetén nem vállalunk felelősséget esetleges adó- és
munkaügyi ellenőrzés által feltárt hiányosság miatt.
Orosháza, 2021. április 26.
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