Kitöltési útmutató
az egyszerűsített foglalkoztatásból származó bevételről kiállítandó igazoláshoz
Egyszerűsített módon létesíthető munkaviszony a mezőgazdasági és turisztikai idénymunkára,
valamint az alkalmi munkára1. A munkáltatónak a kifizetéskor olyan igazolást kell átadnia
az így foglalkoztatott magánszemélynek, amely tartalmazza a magánszemély bevételének teljes
összegét és jogcímét. Az így szerzett jövedelemre nem kell alkalmazni az adóigazgatási eljárás
részletszabályairól szóló kormányrendeletnek azt az előírását2, hogy a munkáltató az elszámolási
évet követő év január 31-éig összesített igazolást ad a magánszemélynek.3
1. Az igazolás tartalma:
− az igazolást kiállító neve (1.1.), adószáma (1.2.), címe (1.3.),
− a magánszemély neve (2.1.), adóazonosító jele (2.2.), és lakóhelye (2.3.), valamint
− az egyszerűsített foglalkoztatással összefüggő adatok (3. pontban található adatok).
Egyszerűsített foglalkoztatásban alapbérként, illetve teljesítménybérként legalább a kötelező
legkisebb munkabér 85%-a, garantált bérminimum esetén 87%-a jár. A filmipari statiszta alkalmi
munkából származó napi nettó jövedelme nem haladhatja meg a 18 000 forintot.4
Az igazoláson meg kell adni azoknak a napoknak a számát is, amelyeken a munkavállalónak
alapbérként, vagy teljesítménybérként legalább a garantált bérminimum 87%-a járt.
2. A mentesített keretösszeg
A magánszemélynek be kell vallania az úgynevezett mentesített keretösszeg feletti jövedelmét. Ez
az egyszerűsített foglalkoztatás naptári napjainak száma és az adóév első napján5 hatályos
− kötelező legkisebb munkabér,
− vagy a garantált bérminimum (ha alapbérként, illetve teljesítménybérként legalább a
garantált bérminimum 87%-a jár)
napibérként meghatározott összege 130 százalékának szorzata.
Az egyszerűsített foglalkoztatásban filmipari statisztaként végzett alkalmi munka bevételéből nem
kell jövedelmet megállapítani és arról bevallást benyújtani.6
3. Igazolásminta
Jelen minta alkalmazása nem kötelező, azonban az abban feltüntetett adatok a munkavállaló
adókötelezettségének teljesítéséhez szükségesek.
Bővebb információ: 46. információs füzet a NAV honlapján (www.nav.gov.hu).
Nemzeti Adó- és Vámhivatal
Az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló 2010. évi LXXV. törvény (Efo. tv.)
az adóigazgatási eljárás részletszabályairól szóló 465/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 23. § (1) bekezdés
3
Efo tv. 14. §
4 Efo tv. 4. §
5 Ez alól kivétel a 2021. adóév, amikor a mentesített keretösszeg számításánál 2021. januárra is a 2021. február 1-jétől hatályos
magasabb összegű napibér 130 százalékát lehet figyelembe venni. Bővebb információk a 2021. évi 46. információs füzetben:
https://www.nav.gov.hu/nav/inf_fuz/2021
6 Efo tv. 9. § (2)-(4) bekezdés
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