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A korábbi szakképzési hozzájárulási kedvezmények érvényesíthetősége a
szociális hozzájárulási adó (szocho) rendszerében
Noha a szakképzési hozzájárulás
az
idei
évtől
kezdődően
kivezetésre került, ugyanakkor a
jogalkotó a szocho-ról szóló
jogszabályban megteremtette a
lehetőségét annak, hogy a
korábbi
adókedvezmények
változatlanul érvényesíthetőek
lehessenek.
Kis Gábor

„Noha a szakképzési

hozzájárulás az idei
évtől kezdődően
kivezetésre került,
ugyanakkor a
jogalkotó a szochoról szóló
jogszabályban
megteremtette a
lehetőségét annak,
hogy a korábbi
adókedvezmények
változatlanul
érvényesíthetőek
lehessenek.”

2022. január 1-étől kivezetésre
került a szakképzési hozzájárulás
adónem,
ugyanakkor
a
szakképzési
hozzájárulás
kedvezményrendszere nem szűnt
meg, ugyanis a korábbi, szakirányú
oktatás és a duális képzés
adókedvezménye
ezentúl
a
szociális hozzájárulási adóból
érvényesíthető.
Adókedvezmény
az jogosult, aki
•

érvényesítésére

a tanulóval, illetve a képzésben
részt
vevő
személlyel
szakképzési munkaszerződést
(ideértve a régi szabályok
szerinti tanulószerződést is),
illetve a régi Szkt. szerinti
együttműködési
megállapodást,
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•

a
hallgatóval
munkaszerződést,

hallgatói

gyakorlatigényes alapképzési szak
esetében pedig a felsőoktatási
intézménnyel
együttműködési
megállapodást kötött.
Lényeges, hogy az adókedvezmény
az összes, a szociális hozzájárulási
adóból
érvényesíthető
kedvezményt követően vehető
igénybe. Kedvező a helyzet, ha a
fizetendő
adónál
több
az
érvényesíthető kedvezmény, mert
ez
esetben
az
adóvisszaigényléssel érvényesíthető.
Továbbá, ha az adózó nem
kötelezett szociális hozzájárulási
adó fizetésére, mert például a
kisvállalati adó alanya, akkor is
adó-visszaigénylés
formájában
érvényesíthető
ez
az
adókedvezmény.
A
szakirányú
oktatás
adókedvezménye
alapján
a
szakirányú oktatásban a szochót
csökkenti az állam által,
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illetve szakképzési megállapodással vagy
együttműködési megállapodással rendelkező
fenntartó által fenntartott
•

•

szakképző
intézménnyel
tanulói
jogviszonyban álló tanulónként, illetve
felnőttképzési
jogviszonyban
álló
képzésben részt vevő személyenként a
szakirányú oktatás, illetve
szakiskolával tanulói jogviszonyban álló
tanulónként a nevelés-oktatás

arányosított alapnormatívája alapján az egy
munkanapra
vetített
mérték
és
a
tárgyhónapban ténylegesen teljesített képzési
napok számának szorzata.
Hírlevelünk általános jellegéből adódóan az
abban
foglaltak
személyre
szabott
értelmezésével
kapcsolatban
keressék
munkatársainkat.

arányosított önköltsége alapján az egy
munkanapra vetített mérték és a tárgyhónap
munkanapjai
számának
szorzataként
számított összege.
A duális képzés adókedvezménye értelmében
a
felsőoktatásban
érvényesíthető
adókedvezmény hallgatónként a duális képzés
és
gyakorlatigényes
alapképzési
szak

Bármely kérdés esetén forduljon hozzánk bizalommal!
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