Együttműködési megállapodás elszámolhatósága 2021. július 1-től
2021. június 16. és 2021. augusztus 31. között a 10. és 11. évfolyamos szakgimnáziumi
tanulók tölthetik a nyári összefüggő gyakorlatukat együttműködési megállapodással a
gazdálkodó szervezetnél, naponta 7 órát, 20 munkanap alatt, összesen 140 órában.
Az együttműködési megállapodással foglakoztatott tanulók esetében a tanulókat pénzbeli
juttatás illeti meg, minden megkezdett hétre (ha a tanuló 1 napot van egy héten, az is megkezdett
hétnek számít!) vonatkozóan a juttatás havi mértéke a minimálbér (bruttó 167.400,- Ft 2021ben) 15 %-ának 1,3 – szorosa, vagyis a minimálbér 19,5%-a, ami 2021-ben 32.643 Ft / tanuló
/ 4 hét, azaz 8.160,75 Ft/hét.
A tanulókat nem kell bejelenteni (1997. évi LXXX. tv. 5. § (1) bekezdése alapján csak a
tanulószerződéses diák esetében kell a gazdálkodó szervezetnek a bejelentési kötelezettségének
eleget tennie) és a pénzbeli juttatást pénztári kifizetéssel is lehet teljesíteni, mely a tanuló
részére SZJA mentes jövedelemnek számít.
A fizetendő pénzbeli juttatás összegét a mulasztott napok arányában csökkenteni kell, ha a
tanuló a gyakorlatról igazolatlanul távol maradt.
Szakképzési hozzájárulás terhére történő elszámolás 2021. július 1-től
A szakképzési hozzájárulás mértéke a szakképzési hozzájárulás alapjának 1,5%-a (a
továbbiakban: bruttó kötelezettség) (Szkt. 107. §)
A szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvényt (Szkt.) módosította a 2021. évi LXXXIII.
törvény, mely tartalmazza a bruttó kötelezettség csökkentésére vonatkozó szabályokat
„128. § (5b) A bruttó kötelezettségét a MódTv1.-gyel megállapított 107. § (2) bekezdés a) pontja
szerinti mérték hetven százalékával csökkentheti a régi Szkt. szerinti gyakorlati képzést folytató
szervezet az általa a régi Szkt. szerint kötött olyan együttműködési megállapodásra tekintettel,
amely a gyakorlati képzési kötelezettséget a 125. § (3) bekezdése szerinti tanulóra vonatkozóan
az érintett tanuló családi és utónevének és oktatási azonosító számának megjelölésével
konkrétan meghatározza. Az adóév munkanapjai közül csak azon napok vehetők figyelembe,
amelyek átlagában a gyakorlattal lefedett időszak eléri a napi hét órát. A bruttó kötelezettség
csökkentésénél alkalmazandó súlyszorzó mértéke 1,0.”
A költségcsökkentő tételek lehívásához a teljesítési igazolás alapja a foglalkozási napló és a
jelenléti ív.
Számítása: 1.200.000 Ft/év × 1,0 / 254 munkanap × 0,7 = 3.307 Ft / gyakorlati nap

