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A társadalombiztosítási (biztosított) bejelentési kötelezettséget 2007. január 1-je óta
az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. tv. (Art.) Art. 16. § (4) bekezdése
tartalmazza, ezt megelőzően a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra
jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény
(Tbj.) írta elő.



A biztosítás a Tbj. 2. § (5) bekezdése értelmében a biztosítás alapjául szolgáló
jogviszonnyal egyidejűleg, a törvény erejénél fogva jön létre. Ennek érvényesítése
érdekében a foglalkoztatót bejelentési, nyilvántartási, járulék-megállapítási és járuléklevonási kötelezettség terheli.



A biztosított jogállást megalapozó jogviszonyokat a Tbj. 5. §-a sorolja fel.



Az Art. 16. § (4) bekezdésében foglaltak alapján a munkáltató és a kifizető az
illetékes elsőfokú állami adóhatóságnak elektronikus úton vagy az erre a célra
rendszeresített nyomtatványon bejelenti az általa foglalkoztatott biztosított családi és
utónevét, adóazonosító jelét, születési idejét, biztosítási jogviszonyának kezdetét,
kódját, megszűnését, a biztosítás szünetelésének időtartamát, a heti munkaidejét, a
FEOR-számát.



A bejelentést
a) a biztosítás kezdetére vonatkozóan legkésőbb a biztosítási
jogviszony első napján, a foglalkoztatás megkezdése előtt,
álláskeresési támogatás esetén a támogatást megállapító határozat
jogerőre emelkedését követő 10 napon belül, illetve ha a biztosítás
elbírálására utólag kerül sor, legkésőbb a biztosítási kötelezettség
megállapítását követő napon kell teljesíteni,
b) a jogviszony megszűnését, a szünetelés kezdetét és befejezését,
a biztosítás megszűnését követően folyósított ellátás kezdő és
befejező időpontját közvetlenül követő 8 napon belül kell teljesíteni.



Az Art. 178. § (értelmező rendelkezések) 8. pontjának szövege
szerint be nem jelentett alkalmazott az adózó gazdasági
tevékenységében személyesen közreműködő magánszemély, akire
vonatkozóan a munkáltató, illetve kifizető az e törvényben
meghatározott bejelentési kötelezettségének nem tett eleget, illetve
a munkáltató, kifizető nem tudja bizonyítani, hogy a
tevékenységében közreműködő jogviszonya kívül esik a bejelentési
kötelezettségen.



Az adózó a bejelentés jogszerű teljesítésének bizonyításához szükséges
dokumentumokat nem köteles a munkavégzés helyszínén tartani, azok
bemutatására – határidő meghatározásával – az adóhatóságnak fel kell
szólítania.



Amennyiben az adóhatóság azt állapítja meg, hogy az ellenőrzés
megkezdésének időpontjában foglalkoztatott, biztosítottnak minősülő
személy bejelentésének határideje az ellenőrzés megkezdésének
időpontjában már lejárt, és a személy tb bejelentése a megfelelő szervhez
nem történt meg, az Art. 172.
(2) és a 172.
(5) bekezdése alapján
mulasztási bírságot szab ki, valamint a mulasztási bírság kiszabása mellett
a 174.
alapján elrendelheti az üzlet lezárását (indokolt esetben
alkalmazva az ismétlődésre vonatkozó szabályokat).



Az Art. 172.
(2) bekezdése alapján az adózót 1 millió forintig terjedő
mulasztási bírsággal kell sújtani, ha be nem jelentett alkalmazottat
foglalkoztat vagy foglalkoztatott.

Egyszerűsített foglalkoztatás




Az alkalmi munkavállalói könyvvel történő foglalkoztatást az egyszerűsített
foglalkoztatás váltotta fel, melyről a 2010. évi LXXV. tv. rendelkezik az alábbiak
szerint:
E törvény szabályai szerint egyszerűsített módon létesíthető munkaviszony (a
továbbiakban: egyszerűsített foglalkoztatás)
a) mezőgazdasági, továbbá turisztikai idénymunkára vagy
b) alkalmi munkára.
alkalmi munka: a munkáltató és a munkavállaló között
a) összesen legfeljebb öt egymást követő naptári napig, és
b) egy naptári hónapon belül összesen legfeljebb tizenöt naptári napig, és
c) egy naptári éven belül összesen legfeljebb kilencven naptári napig
Létesített, határozott időre szóló munkaviszony.
Az a munkáltató, aki a 300 ezer forintot, vagy ezt meghaladó összegű
adótartozást halmoz fel az egyszerűsített foglalkoztatással kapcsolatos
közteher fizetés tekintetében, és/vagy társadalombiztosítási járulék,
szakképzési hozzájárulás, egészségügyi hozzájárulás és rehabilitációs
hozzájárulás, valamint az Szja.tv.-ben a munkáltatóra előírt adóelőleg
tekintetében, további egyszerűsített foglalkoztatásra nem jogosult mindaddig,
míg adótartozását ki nem egyenlíti.



A be nem jelentett alkalmazott foglalkoztatásának további
(esetleges) jogkövetkezményei:



Az Art. 108. § (8) bekezdése alapján ha az adózó be nem jelentett
alkalmazottat foglalkoztat, az adóhatóság az adózó terhére a
megfizetni elmulasztott adót és járulékot legalább a mindenkori
minimálbér kétszerese után, a bejelentés nélküli foglalkoztatás
adóhatóság
általi
megállapítását
megelőző
időszak(ok)ra
vonatkozóan, de legalább háromhavi foglalkoztatást vélelmezve
állapítja meg.
Amennyiben az adóhatóság az elévülési időn belül ismételten
megállapítja, hogy az adózó be nem jelentett alkalmazottat
foglalkoztat, a megfizetni elmulasztott adót és járulékot legalább a
korábbi ellenőrzés megindításának és a folyamatban lévő ellenőrzés
megkezdésének időpontja közötti időszakra, az ellenőrzések
alkalmával fellelt be nem jelentett alkalmazottak létszámának átlaga
alapján képzett szorzószámmal számítva, legalább a mindenkori
minimálbér kétszerese után, vélelmezve állapítja meg.





A becslés alkalmazása elkerülhető, ha a bejelentési kötelezettségét
és a foglalkoztatott után teljesítendő járulék bevallást/bevallásokat
teljesíti a foglalkoztató. (Még az adónem ellenőrzés megkezdését
megelőzően.)



Ha az adóhatósági vizsgálat feltárja, hogy a foglalkoztató adóelőleg és járulék
levonása nélkül (közvetlenül „zsebbe”) juttatott jövedelmet a foglalkoztatottnak az
alábbi jogszabályhelyen rögzítettek szerint jár el.



Ha a munkáltató (kifizető) a magánszemélyt terhelő járulék megállapítási,
levonási és ezzel összefüggésben bevallási kötelezettségének nem vagy nem a
törvényben meghatározottak szerint tesz eleget, az adóhatóság az adóhiányt,
az adóhiány után az adóbírságot, a késedelmi pótlékot a munkáltató (kifizető)
terhére, a rá vonatkozó szabályok szerint állapítja meg, kivéve, ha az adóhiány
az adózó jogszerűtlen nyilatkozatának következménye. Ha a munkáltató (kifizető) a
magánszemélyt terhelő személyi jövedelemadó megállapítási, levonási és ezzel
összefüggésben bevallási kötelezettségének nem vagy nem a törvényben
meghatározottak szerint tesz eleget, az adóhatóság az adóhiányt a
magánszemély terhére, az adóhiány után az adóbírságot, a késedelmi pótlékot
a munkáltató (kifizető) terhére, a rá vonatkozó szabályok szerint állapítja meg.
Az adóhatóság az adóhiányt, illetőleg az adóbírságot és a késedelmi pótlékot is a
munkáltató (kifizető) terhére állapítja meg, ha az adóelőleget, adót, járulékot a
munkáltató (kifizető) a magánszemélytől levonta, de az ezzel összefüggő bevallási
kötelezettségének nem tett eleget. (Art. 170. § (6) bekezdése)

