Egyszerűsített fog lalkoztatás
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Egyszerűsített mÓdon létesíthetó munkaviszony (a továbbiakban: egyszerűsített foglalkoztatás)
a) mezőgazdasági, továbbá turÍsztikai idénymunkára Vagy
b) alkalmimunkára.
alkalmi munka: a munkáltatÓ és a munkavállalÓ közÖtt
a) Összesen legfeljebb öt egymást kÖvető naptári napig, és
b) egy naptári hónapon belÜlösszesen legfeljebb tizenÖt naptári napig, és
c) egy naptári éven belülÖsszesen legfeljebb kilencven naptári napig létesített,határozott
időre szÓló munkaviszony,
Ha a munkáltató és a munkavállaló
a) idénymunkára, vagy

b) idénymunkára és alkalmi munkára létesítegymással több ízben munkaviszonyt, akkor ezen
munkaviszonyok együttes időtartama a naptári évben a százhúsz napot nem haIadhatja
meg.

Az alkalmi munkára irányulÓ egyszerűsített foglalkoztatás esetén az egyszerűsített munkaviszonyban
egy naptári napon legfeljebb foglalkoztatott munkavállalÓk létszáma - a munkáltatónak az adott
hÓnapot megelőző hat havi átlagos statisztikai létszámát alapul véve - nem haladhatja meg
a) a Munka TörvénykÖnyvérőlszóló 1992. éviXXll. törvény (a továbbiakban: Mt.) hatálya alátartoző
főálIású személyt nem foglalkoztató munkáltató esetén az egy Íőt,
b) egy

főtől öt főig terjedő munkavállaló foglalkoztatása esetén a két főt,

c) hattól húsz főlg terjedő munkavállalÓ foglalkoztatása esetén a négy főt,
d) húszná! több munkavállaló foglalkoztatása esetén a munkavállalói létszám húsz száza!ékát.

Egyszerűsített foglalkoztatás céljábÓl létreJött munkaviszony

a

felek megállapodása atapian, a

munkáltatÓ í 1. $-ban meghatározott bejelentési kÖtelezettségének teljesítésévelkeletkezik.

Amennyiben azt a munkavállaló kéri, illetve a jogszabály alapján nem elektronikus Úton bevallásra
kötelezett munkáltatÓ választása szerint, az egyszerűsített foglalkoztatás céljábÓl munkaviszonyt az e
törvény melléklete szerinti szerződés megkÖtésével kell létesíteni,és á2t legkésőbb a munka
megkezdéséig kell írásba foglalni
Egyszerűsített foglalkoztatás céljára létesítettmunkaviszonyra a kötelező legkisebb munkabérrő!
és a garantált bérminimumról szólÓ külön jogszabály rendelkezéseit alkalmazni kell.
EgyszerŰsített foglalkoztatásban foglalkoztatott munkavállaló esetében a munkáltatÓ által fizetendő
közteher mértékea 7. $ (2) bekezdés a) pontja esetén a munkaviszony minden naptári napjára
munkavállalóként 500 forint, a 7. $ (2) bekezdés b) pontja esetén a munkaviszony minden naptári
napjára munkavállalÓként í000 ferint.
(3)

Az (1) és (2) bekezdésben szabályozott kÖzteher megfizetésévelnem terheIi

hozzájárulás
a) a munkáltatót társadalombiztosításijárulék, szakképzésihozzá1árulás, 9oés|9é.s-ügyi
és rehabilitáciÓs hozzájárulás, valamini az Szja.tv._ben a munkáltatÓra eloírt adóelőleg-levonási
kötelezettség,

b) a munkavállalót nyugdíjjárulék (tagdíj), egészségbiztosítási é's munkaerő-piacijárulékfizetési,

óóé.'.egüg yi nozz1aíu.láó_fizetesi el dzemelyi jövedelemadóelőleg-fizetési kötelezettség.

A

munkáltatÓ akkor élhet az (1) bekezdés a)-c) pontjában felsorolt bejelentési lehetőségek
valamelyikével, ha előzetesen regisztráIta magát az ügyfé!kapun.
Egyszerűsített foglalkoztatás esetén a munkáltatl köteles az illetékes elsofokú állami adóhatóságnak
a-munkavégzés-megkezdése e!őtt bejelentenia (3) bekezdés szerinti adatokat. A munkáltatÓ
bejelentési kötelezettségét _ választása szerint
(a továbbiakban:
a) elektronikus üton, kÖzponti elektronikus szolgáltatÓ rendszeren keresztül

-

ügyfélkapu)'

bi telefonos ügyfélszol gálaton keresztü l telefonon, Vagy
c) rövid szöVeges Üzenet (sMs) útján teljesítheti.

Az a munkáltató, aki a tárgyhónapban 300 ezer forintot, vagy ezt meghaladó összegú
adótartozást hatmoz fel al. $ (2)-bekezdésében és/vagy a 8. S (3) bekezdés a) pontiában
jogosult mindaddig'
szereplo adók tekintetében, íouáooi egyszeríisített foglalkoáatásra nem
míg adótaÉozását ki nem egyenlíti.

Az adÓhatlság részéreteljesített bejelentés esetleges

visszavonására

és mÓdosítására

esetén
különÖsen a fo!lalkoztatás jeilegének változása, illetve a munkavégzés meghiúsulása
a) az egyszerŰsített foglalkoztatás bejelentését követó

-

-

így

két órán belül,vagy

b) ha a bejelentésben foglaltak szerint a foglalkoztatás a bejelentés napját követó napon kezdődött,
vágy na ue;etentes egiy napnál hosszab-b idótartamÚ munkaviszonyra vonatkozott, a módosítás
oeiétentes nai1an oepüít 8 bráig van lehetőség, ezt követŐen a munkáltatÓ a közteher-fizetési
pontjaiban
io'tetezettsegéáer köteles eleget ténni. A bejelentés mÓdosítására az (1) bekezdés a)-c)
a
eredetileg
kötelezettségének
rogl"["r szérint kerülhet sor] fuggetlenul áttll, hogy bejelentési

j

munkáltató melyik mÓdon tett eleget.

Mivel a havi adatszotgáltatás nem teljesíthető azalkatmi munkavátlalók adatai nélktil ezért
kérek mindenkit, hogyá meltékelt szerződést minden esetben alkalmazza'

Egysze rűs ített m
MunkáltatÓ

un

kaszerződés

neve, megnevezése:

székhelye, lakÓhelye:
adószáma:

Munkavállall

neve, születési családi
és utÓneveíi):

születési helye, ideje:
anyja születési családi

és utÓneve(i):
lakÓhelye:

TAJ-száma:*
adóazonosítÓ jele:*

Egyszerűsített

Alkalmimunka:

Mezőgazdasági idénymunka:

Turisztikai idénymunka:

munka jellege:
MunkakÖr:

Munkaviszony megszűnésének

Munkaviszony
kezdete:

napja:

Alkalmi munka esetén a ledolgozott munkaÓrák
száma/nap (naponként): **

Személyialapbér
(bruttÓ):

... ;... ;... ;... ;... ;... ;...

Rendes munkaidő: ........ óralnap

;

' FUhÓ vagy
. FUnap. Összesen: ..

. Ft a munkaviszony telies ideiére

Munkavégzési
helv:***

..év..

Kelt:

munkáltatÓ

..hÓ........nap

munkavállaló

" Legkésőbb a bejelenlési kötelezettség teljesítésekorkell kitölteni.
**

Legkésőbb a munkaviszony megszűnésekor ke|l kitölteni'

***

A munkáltatÓ székhelyét,telephelyét illefue' ha a tényleges munkavégzéstelephelyen kívÜl tÖrténik, ennek címét,
cím hiányában más megjelÖlését (pl' építésalatt álló Út helyrajzi száma, kilométer szelvénye, dűlő megnevezése) kell
feltüntetni.

