Mégis elkészítheti a 2006. évre vonatkozó adóbevallást a munkáltató 3/1.


A 2006 decemberében végrehajtott törvénymódosításnak köszönhetően a munkáltató továbbra is vállalhatja a munkáltatói adómegállapítást. Azaz elkészítheti a dolgozói adóbevallását, ha azok erre felhatalmazzák. Ez vonatkozik a gazdasági társaságok tagjainak elszámolására is. Mivel az erre vonatkozó kötelezettsége a munkáltatónak 2007. január 1-jével megszűnt, a törvénymódosítás csak a lehetőségét adja meg annak, hogy a munkáltató készítse el a bevallásokat, ha ezt  vállalja. 
A munkáltató tehát választhat: vagy megállapítja a magánszemély adóját, vagy segít neki kitölteni és továbbítani az adóhatósági adómegállapítás választásához szükséges nyilatkozatot.  E döntéséről a munkáltatónak tájékoztatnia kell a munkavállalókat, illetve a társaság tagjait.  

A munkavállalónak, tagnak február 15-éig kell nyilatkoznia munkáltatójának arról, hogy kéri tőle adója megállapítását, illetve közreműködését az adóhatósági adómegállapításban. A nyilatkozat alapján a munkáltató megállapítja az érintett adóját, és ennek adatait a tárgyévet követő év június 10-éig (2006-ra vonatkozóan tehát 2007. június 10-ig) elektronikus úton továbbítja az adóhatósághoz.
Ha a magánszemély az adóhatósági adómegállapítást választja, akkor az erről szóló nyilatkozatnak tartalmaznia kell:
	a magánszemély adatait,

az általa érvényesítendő adókedvezményeket,
az esetleges további munkáltatók azonosító adatait.
A munkáltató ezt a nyilatkozatot összeveti a saját nyilvántartásában szereplő adatokkal és kijavítja az esetleges elírásokat. Egyebekben azonban a magánszemély által közölt adatok valódiságáért nem felel. (Kivéve, ha az adóhatóság azt állapítja meg, hogy a magánszemély nyilatkozata egyértelműen a munkáltató által elkövetett mulasztás, tévedés miatt tartalmaz hibás adatokat,  hiányos vagy késedelmes. Ekkor a munkáltató akár 200 ezer forint bírságra is számíthat!)
A munkáltatónak az említett nyilatkozatot az adóhatóság által rendszeresített – és várhatóan az APEH honlapjáról letölthető- elektronikus űrlapon kell minden év március 12-éig az adóhatósághoz továbbítania. 
Miután sikerült megrémisztenünk a munkaadókat a várható bírsággal, nézzük melyek annak feltételei, hogy a dolgozó kérhesse a munkáltatói adómegállapítást!
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A magánszemély akkor kérheti a munkáltatói adómegállapítást, ha jogosult lenne az adóhatósági adómegállapításra vonatkozó nyilatkozat megtételére is. (Ennek feltételeit az Szja-tv. 12.§-a részletezi.) Azaz: az adóévben kizárólag munkáltatótól, illetve a helyi önkormányzat nettó finanszírozási körébe tartozó kifizetőtől származott adóköteles jövedelme. Ha az érintett gazdasági társaság tagja, csak akkor teheti meg a tárgyalt nyilatkozatot, ha kizárólag egyazon társaságtól származott adóköteles jövedelme. Ha a dolgozó adóköteles jövedelme több munkaviszonyból származik, akkor csak abban az esetben kérheti a munkáltatói adómegállapítást, ha a jövedelmét egymást megszakítás nélkül követő munkaviszonyokban  szerezte. Ha párhuzamosan élő munkaviszonyokról (fő- és mellékállás) van szó, akkor a magánszemély nem kérheti a munkáltatói adómegállapítást.
Kérhető a munkáltatói adómegállapítás akkor is, ha a magánszemély a fenti (adóhatósági adómegállapítást megalapozó bevételek) mellett kizárólag adóköteles társadalombiztosítási, családtámogatási ellátást, munkanélkülieknek folyósított ellátásban részesült. Feltéve, hogy a bevételt a munkáltató fizette ki, illetve az említett bevételekről szóló igazolást a dolgozó átadja a munkáltatónak az előírt határidőig. 
Nem kérheti az adóhatósági adómegállapítást az, aki adója nyugdíj-előtakarékossági számlára való utalásáról adott nyilatkozatot. Mivel a munkáltatói adómegállapítás alapfeltétele az, hogy az érintett jogosult legyen az adóhatósági adómegállapításra is, az előzőek szerinti személyek ezt sem kérhetik.   Kivéve az önkéntes kölcsönös biztosítópénztári tagot, akinek az egyéni számláján a munkáltató támogatói adományát írják jóvá, mint adóköteles bevételt. 
A munkavállalónak, tagnak legkésőbb 2007. február 15-ig kell kérnie a munkáltatói adómegállapítást. Az adó megállapításához szükséges igazolásokat pedig 2007. március 20-ig kell  átadni a munkáltatónak.  
A munkáltatói adómegállapítás során tételes költségelszámolásnak nincs helye. Kivéve, az igazolás nélkül elszámolható (elismert) költségeket. Az adókedvezmények érvényesítésének sorrendjét a magánszemély határozhatja meg, illetve kérheti azok figyelmen kívül hagyását is. 
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Ahogyan arról már volt szó, a  munkáltató nem köteles a munkavállalók adójának megállapítására, ez csak egy lehetőség. Ha azonban nem vállalja ezt, akkor köteles közreműködni- a munkavállaló kérésére- az adóhatósági adómegállapításhoz szükséges nyilatkozat kitöltésében és a hatósághoz való továbbításában.
Azaz a  munkáltató maga választhatja meg az adómegállapításában való közreműködésének formáját. Választható -de nem kötelező- lehetőség : a munkáltató állapítja meg a dolgozók, tagok adóját, azaz elkészíti az adóbevallást. Feltéve persze, hogy az érintett személyeknél ennek -már részletezett- törvényi feltételei adottak. A munkáltató választhatja azt is, hogy csak közreműködik az adó megállapításában, azaz segítséget nyújt az adóhatósági adómegállapítás választásához szükséges nyilatkozat  kitöltésében, továbbításában. A munkavállalók, tagok erre irányuló kérését azonban nem tagadhatja meg. 
A munkáltatónak a fentiekkel kapcsolatos döntéséről a munkavállalókat, tagokat tájékoztatnia kell.  
Ha a magánszemély mind a munkáltatói, mind az adóhatósági adómegállapítás választására jogosult lenne, az adóját akkor is megállapíthatja önadózással. Arra is lehetősége van, hogy az adóhatósági adómegállapítás választását az adóhatóságnál maga jelentse be, a munkáltató közreműködése nélkül.   

Fentieket az Szja-tv. 12.§, 12/A.§-ai, valamint az adózás rendjéről szóló törvény 27.§-28/A.§.ai szabályozzák részletesen.


