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Nyári munkát vállaló diákokhoz szólt a NAV 
 

A munkát vállaló diákokat segíti tanácsaival az adóhatóság, továbbá az ingyenes számlázóprogram 
előnyein kívül ismerteti a bankkártyás fizetés részleteit is. 

 

1. Lehetővé vált az internetes bankkártyás fizetés a gazdálkodók részére is 

Az új fizetési lehetőség alkalmazását az Elektronikus Fizetési és Elszámolási Rendszer (EFER) teszi 
lehetővé, és eBEV szolgáltatásként működik. Az EFER internetes bankkártyás fizetési módot a NAV 
ütemezetten vezette be. Első lépésben magánszemély adózók alkalmazhatták, második lépésként a 
fizetési mód gazdálkodókra történő kiterjesztése valósult meg egyelőre adónem korlátozással. A 
gazdálkodók és a képviseletükben eljáró természetes személyek 2019. június 5-étől élhetnek az internetes 
bankkártyás fizetési lehetőséggel (továbbiakban:VPOS). 

 

A VPOS kizárólag az alább felsorolt adónemeket érintően biztosított: 

• 219 Adókártya kiadáshoz kapcsolódó igazgatási szolgáltatási díj 
• 221 Eljárási illetékhez kapcsolódó befizetések 
• 239 Egyszerűsített fogl-ból eredő közteher befizetés 
• 302 Háztartási alkalmazott utáni regisztrációs díj 
• 521 Illetékek 
• 902 Importtermék általános forgalmi adó 
• 910 Uniós vámbevételek 
• 914 Regisztrációs adó 
• 956 Import jövedéki és energia adó 
• 957 Közigazgatási bírság 

Az új VPOS szolgáltatás az eBEV portálon keresztül érhető el. A bankkártyás fizetési mód további 
részleteiről a NAV közleményéből tájékozódhatnak. 

 

2. Érdemes áttérni a NAV ingyenes számlázóprogramjára 

Az egyszerű, könnyen kezelhető Online Számlázó program használata hamar elsajátítható és általa az 
adatszolgáltatás is automatikusan történik. A program előnye továbbá, hogy az adózók az általuk kiállított 
számlákat lekérdezhetik, mert a program megőrzi azokat. A verziófrissítésekkel sem lesz gondja a 
felhasználóknak, mivel a NAV azokat is elvégzi helyettük. 

A kézi számlák adatait viszont a számlakibocsátóknak manuálisan kell rögzíteniük a NAV erre kialakított 
online felületén, mégis ezzel a megoldással eddig 1,11 millió számláról szolgáltattak adatot a gazdálkodók. 
A NAV Online Számlázó programjával kapcsolatos további tudnivalókról itt olvashat. 

 

3. Az online adatok új dimenziókat nyitottak a NAV ellenőrzési munkájában 

Az Online Számla rendszerre épülő kiválasztási és ellenőrzési stratégia lényege, hogy a hivatal a 
folyamatosan beáramló adatok segítségével szinte azonnal észleli az adózóknál felmerülő kockázatokat, 
és ezekre gyorsan, hatékonyan tud reagálni. Ahol az adatok rendben vannak, ott nincs ellenőrzés. 
Ellenben az a számlakibocsátó, aki elmulasztja az adatszolgáltatást, vagy bevallásaiban nem szerepelteti 

https://www.nav.gov.hu/nav/szolgaltatasok/szamlaszamok/Kozlemeny_az_internet20190606.html
https://www.nav.gov.hu/nav/szolgaltatasok/szamlaszamok/Kozlemeny_az_internet20190606.html
https://www.nav.gov.hu/nav/sajtoszoba/hirek/Tobb_mint_360_ezer_sz20190607.html
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ezeket a bevételeket, vizsgálatra számíthat. A NAV támogató hozzáállást ígér viszont azoknak az 
adózóknak, akik az online számlaadat-szolgáltatást önhibájukon kívül mulasztják el, vagy teljesítik hibásan. 
A sajtóhír teljes szövege itt olvasható. 

 

4. Fórumok a Mentor Program keretében 

A NAV 2019. június hónapban a kezdő vállalkozásoknak adózással kapcsolatos fórumokat szervez az 
egész ország területén. A rendezvényeken az adóhatóság munkatársai a kezdő vállalkozásokat érintő 
adózási szabályokat ismertetik, felhívják a figyelmet a fontos tudnivalókra és határidőkre. 

 

5. Egy kis jövedék 

Megjelentette a NAV a 2019. július 1-től érvényes jövedéki termék fajtakódokat, megnevezésüket, a 
hozzájuk kapcsolódó adómértékekkel és a Jövedéki adóról szóló törvény hivatkozásaival. 

 

6. Nyári munkát vállaló diákokhoz szólt a NAV 

Fő szabály szerint munkavállalóként az létesíthet munkaviszonyt, aki a 16. életévét betöltötte. A Munka 
törvénykönyve azonban – az iskolai szünet időtartama alatt – annak a 15. életévét betöltött tanulónak is 
engedélyezi a foglalkoztatását, aki nappali rendszerű képzés keretében (általános iskolában, 
szakiskolában, középiskolában) folytatja tanulmányait. Amennyiben a tanuló 18. év alatti, akkor csak 
törvényes képviselője hozzájárulásával létesíthet munkaviszonyt. 

A diákmunkával szerzett jövedelem – néhány foglalkoztatási formát kivéve – adóköteles. A személyi 
jövedelemadó mértéke 15 százalék, amit a munkaadó adóelőlegként von le a diák bruttó jövedelméből. Ha 
munkaviszonyban vagy biztosítást eredményező megbízási jogviszonyban dolgozik a tanuló, akkor egyéni 
járulékot is kell fizetnie, melyet szintén a munkáltató von le. A foglalkoztatónak a levont közterhekről 
igazolást kell kiállítania 2020. január 31-ig a diák felé, amire a diáknak jövőre szüksége lesz a NAV által 
készített személyijövedelemadó-bevallási tervezet ellenőrzéséhez. 

Munkaviszony esetében ragaszkodni kell az írásban megkötött – alapbért, munkakört, munkaviszony 
időtartamát, jellegét és a munkavégzés helyét tartalmazó – munkaszerződéshez, mely csak a törvényes 
képviselő hozzájárulásával érvényes. A munkaszerződésben a felek megállapodhatnak havi, heti, napi 
vagy órabérben, vagy teljesítménybérben is, a diáknak azonban meg kell kapnia a minimálbért, ami napi 8 
órás foglalkoztatásnál havonta bruttó 149 000 forint. 

Ha a diákok egyszerűsített foglalkoztatás (alkalmi- vagy idénymunka) keretében dolgoznak, akkor ebben 
az esetben nem kötelező a szerződést írásba foglalni. 

A diákok foglalkoztatásának alapvető adózási szabályai c. információs füzet szerint a tanulók, hallgatók 
legnagyobb része iskolaszövetkezeten keresztül vállal munkát. Ebben az esetben a diák a Tbj. szabályai 
szerint nem minősül biztosítottnak – 25. életévének betöltéséig a tanulói, hallgatói jogviszonya 
szünetelésének (halasztás) időtartama alatt sem –, ezért az iskolaszövetkezet tagjaként végzett 
munkájával összefüggésben járulékfizetési kötelezettsége nem keletkezik. 

 

7. Az ELEKÁFA-KKI rendszerben fellépő hibáról tájékoztat a NAV 

Az ELEKÁFA-KKI rendszerben 2019. április 30-tól technikai okok miatt a kérelmek egy részét nem sikerült 
megküldeni a tagállamoknak. A NAV felhívta a figyelmet, hogy a kérelmek ismételt benyújtásra nincs szükség, a 
hiba elhárítását követően az elakadt tájékoztatások és az üzenetek automatikusan továbbítódnak. 

 

https://www.nav.gov.hu/nav/sajtoszoba/hirek/Ahol_az_adatok_rendbe20190603.html
https://www.nav.gov.hu/data/cms477049/A_Mentor_Program_kereteben_megrendezend__forumok_helyszine_temaja_es_id_pontja20190607.pdf
https://www.nav.gov.hu/data/cms477049/A_Mentor_Program_kereteben_megrendezend__forumok_helyszine_temaja_es_id_pontja20190607.pdf
https://www.nav.gov.hu/nav/adotraffipax
https://www.nav.gov.hu/data/cms496651/2019_julius_1_t_l.xlsx
https://www.nav.gov.hu/nav/sajtoszoba/hirek/Diakkent_dolgozni20190606.html
https://www.nav.gov.hu/nav/sajtoszoba/hirek/Diakkent_dolgozni20190606.html
https://www.nav.gov.hu/data/cms488563/72_A_diakok_foglalkoztatasanak_alapvet__adozasi_szabalyai_20190425.pdf
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8. Be nem jelentett alkalmazottat foglalkoztatók nyilvánosságra hozatala 

 

9. A kiemelt operatív ellenőrzési témakörökről, időpontokról és helyszínekről az 
Adótraffipax linkre kattintva tájékozódhat. 

 

  

https://www.nav.gov.hu/nav/adatbazisok/benemjelentett/be_nem_jelentett.html
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Kontakt személy 

Kertész Gábor 

Head of Advisory 

E-Mail: gabor.kertesz@accace.com  

Telefon: +36 1 412 3522 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az Accace-ről 
Az Accace Közép-és Kelet-Európa egyik vezető outsourcing és tanácsadó cége, mely 13 országban, több, mint 550 szakértővel áll 
ügyfelei rendelkezésére. Az elmúlt években, miközben több mint 2000 

nemzetközi vállalatot tudhatott ügyfelei között, elindította Közép-és Kelet-Európán kívüli terjeszkedését azzal a céllal, hogy 
globális szintű szolgáltató legyen. 

Accace irodák Bosznia és Hercegovinában, Csehországban, Horvátországban, Németországban, Magyarországon, Macedóniában, 
Montenegróban, Lengyelországban, Romániában, Szerbiában, Szlovákiában, Szlovéniában, és Ukrajnában találhatók. A többi 
európai országban és világszerte az Accace a megbízható partnerhálózatán keresztül van jelen. 

Tudjon meg rólunk többet a www.accace.hu oldalon!  

 

Szeretne további szakmai cikkeket? 
Záradék 

Szeretnénk felhívni a figyelmet arra, hogy jelen hírlevél csak 
általános tájékoztatási célokat szolgál, és nem tekinthető 
szakértői tanácsnak. Továbbá a jogszabályi változások miatt 
előfordulhat, hogy a jelen hírlevélben szereplő bizonyos 
információk megváltoznak Emiatt az Accace nem vállal 
semmilyen felelősséget a lehetséges kockázatokért és 
károkért amelyeket a hírlevélből származó bármely lépés 
okoz. 

Iratkozzon fel! 
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