ÉVES BEVALLÁSI NYOMTATVÁNY
(és tárgyévi önellenõrzési nyomtatvány)
A 13/2004. (IV.27.) OM rendelet szerint az MPA Képzési Alaprészhez bejelentkezett gyakorlati képzést
szervezõk részére a szakképzési hozzájárulási kötelezettség teljesítésérõl

bevallási idõszak

(év,

hó,

2005.

naptól)
.

(év,

2005.

.

hó,

napig)

.

.

Benyújtandó 3 eredeti példányban a következõ címre: OM Alapkezelõ Igazgatósága 1374 Pf.:564

Jelölje X-szel, a bevallás típusát:
tárgyévi bevallás
A hozzájárulásra kötelezett

tárgyévi önellenõrzés
Nyilvántartásba vételi szám:

Neve:
Címe:
Ir.szám:

Város/község:

utca

hsz:

Adószáma:
Pénzforgalmi jelzõszáma:
KSH szám:
Ügyintézõ neve:

Jelölje X-szel, ha

Telefonszáma:

eltérõ üzleti éves bevalló

Jelölje X-szel, ha
- a vállalkozás megszûnése miatt
záró bevallást ad be (36. nyilatkozat!)
- a gyakorlati képzést megszünteti,
vagy szünetelteti (36. nyilatkozat!)
Jelölje X-szel, ha - visszaigénylése van
- nincs befizetési kötelezettsége
- van befizetési kötelezettsége
Jelölje X-szel, milyen elszámolást alkalmazott a bevallásában:
- tételes költség elszámolást
- általány elszámolást
Jelölje X-szel, ha
az Szt. 54/B.§-ának 22. pontja szerinti
tanmûhelyben szervezi a gyakorlati képzést
Jelölje X-szel, ha a 2006. évben negyedéves visszaigénylõ
kíván lenni
Büntetõjogi felelõsségem tudatában kijelentem, hogy a bevallásban közölt adatok a valóságnak megfelelnek.
Kelt

,

P.H.
a hozzájárulásra kötelezett cégszerû aláírása
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1. A szakképzési hozzájárulás alapja ( Szht. 3.§):

0

ezer Ft

2. Bruttó hozzájárulási kötelezettség ( 1.sor 1,5%-a)

0

ezer Ft

3. Más hozzájárulásra kötelezettől, az átirányított tanulók képzéséhez,
az oktatói díjazására (5.7) átvett hozzájárulás összege az átvevőnél:

0

ezer Ft

4. Elszámolási kötelezettség:

0

ezer Ft

2+3 együtt :

I. Tételes költségelszámolás esetén:
5.

Visszatérítés igény elbírálásánál figyelembe vehető, az Szht.
mellékletének 1-3. pontjaiban meghatározott költségek (kiadások).
juttatás,

0 ezer Ft

-

0 ezer Ft

c.) a pénzbeli juttatást (a.) terhelő nyugdíj- és egészségbiztosítási járulék;

0 ezer Ft

5.2 a tanulószerződéssel nem rendelkező tanulónak a szorgalmi idő
befejezését követő
összefüggő szakmai gyakorlat időtartamára
kifizetett díjazás, legfeljebb a minimálbér 50 %-ig, és az SZJA köteles
kifizetés utáni 11%-os EHO;

0 ezer Ft

5.3 a felsőoktatásban részt vevő hallgatóknak a gyakorlati képzés
időtartamára kifizetett díjazás, legfeljebb havonta a minimálbér
50 %-ig, és a díjazást terhelő 11%-os EHO;

0 ezer Ft

5.1. a.) a tanulóknak tanulószerződés alapján kifizetett pénzbeli
legfeljebb havonta a minimálbér 50 %-ig
b.) az alapképzési támogatás keretében kapott előleg levonása

5.4 a tanulóknak illetve hallgatóknak jogszabály alapján kötelezően járó
munkaruha, egyéni védőeszköz, tisztálkodási eszköz, kedvezményes
étkeztetés, tanulmányok alatti vizsgáztatásával és az ideiglenes
átirányításával kapcsolatban felmerült útiköltség-térítés összege számla
alapján, illetve a szállásköltség-térítés tanulónként 1000 Ft/fő/nap
összeghatárig;

0 ezer Ft

5.5 az Szt. 15. §-ának (4) bekezdése szerinti szintvizsga szervezésével
kapcsolatos igazolt költség;

0 ezer Ft

5.6 a tanuló illetve a hallgató javára megkötött kötelező felelősségbiztosítás,
valamint a tanuló rendszeres – foglalkozás-egészségügyi szolgálatról
szóló 89/1995(VII.14) kormányrendeletben előírt – orvosi vizsgálatáról
való gondoskodás költsége;

0 ezer Ft

5.7

a gyakorlati képzésben gyakorlati oktatóként, szakoktatóként
foglalkoztatott, a hozzájárulásra kötelezettel munkaviszonyban álló
dolgozó, tanulói/hallgatói létszám és a képzési idő arányos
a) díjazása, valamint az azt terhelő nyugdíj-, egészségbiztosítási és
munkaadói járuléka, tételes EHO,
b) a 78/1993.(V.12.) kormányrendelet szerinti munkába járáshoz
kapcsolódó útiköltség-térítése.

0 ezer Ft

0 ezer Ft

0

.1.(a-b+c)+5.2+5.3+5.4+5.5+5.6+5.7.(a+b) együtt:
Kelt
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P.H.

a hozzájárulásra kötelezett
cégszerű aláírása

ezer Ft
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II. Általány elszámolás
7. az Szht. mellékletének 4. pontja értelmében, az elõzõek helyett a
gyakorlati képzést csak az Szt. 27. §-a szerinti tanulószerzõdés alapján
szervezõ hozzájárulásra kötelezett által elszámolható tételek:
a)

a tanulónak tanulószerzõdés alapján kifizetett pénzbeli juttatás,
legfeljebb havonta a minimálbér 50 %-ig.

b)

az alapképzési támogatás keretében kapott elõleg levonása

c) további költségek fedezetére tanulónként, havonta a kötelezõ
minimálbér tizenketted részének megfelelõ összeg.
8.

-

0 ezer Ft

0 ezer Ft

0 ezer Ft
0 ezer Ft

Általány összesen: 7.(a-b+c) együtt

Visszatérítési igény elszámolása:
9.

Visszatérítési igény összege: (4.-6.) vagy (4.-8.)

0 ezer Ft

10.

Levonás: az évközben kiutalt összeg:

0 ezer Ft

11.

Pénzügyileg még rendezendõ differencia (9.-10.)
a) a hozzájárulásra kötelezett által visszautalandó

0 ezer Ft

b) a hozzájárulásra kötelezett javára kiutalandó

0 ezer Ft

P.H.
Kelt

,
a hozzájárulásra kötelezett cégszerû
aláírása
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III. A I. tételes költségelszámolás, vagy a II.
általány elszámolás után fennmaradó szakképzési
hozzájárulási kötelezettség elszámolása:
12. Megállapodás alapján más hozzájárulásra kötelezett által végzett
kiegészítő gyakorlati képzésre, az Szht.4.§(8) bekezdésH DODSMiQ D]
átirányított tanulói/hallgatói létszámvalamint a képzés idejeV]HULQW
arányos oktatói díjazás megtérítéspUHátadRWW|VV]HJ.
13. Csoportos gyakorlati képzést közvetlenül szolgáló tárgyi eszköz
beszerzésére, bérleti díjára, karbantartására, felújítására, pótlására ill.
bővítésére, valamint ezen eszközök működését biztosító szoftverek
beszerzésére a tárgyévben fordított összeg, csökkentve az MPA Képzési
Alaprészből nyújtott támogatás összegével.
14. A szakmai alapképzés céljait is szolgáló az Szt 54/B. §-ának 22. pontja
szerinti tanműhely bérleti, munkavédelmi, tűzbiztonsági és közüzemi
szolgáltatásai díjára a tárgyévben fordított ellenőrizhető és arányos
költségek összege.
15. A tanulószerződés alapján foglalkoztatott tanuló gyakorlati képzése
során felhasznált anyagköltség -tanulónként és évente- legfeljebb
aminimálbér 20%-ának megfelelő ellenőrizhető összeg.
16. A saját munkavállaló számára az Fktv 20. §-ában meghatározott
felnőttképzési, illetőleg az Mt. szerinti tanulmányi szerződés alapján
megszervezett szakképzés 3/2004. (02.17.) OM-FFM rendeletben
meghatározott költsége, legfeljebb a bruttó kötelezettség (2. sor)
maximum 33%-a mértékéig.
(Az OKJ-ben nem szereplő szakképzések elszámolhatóságáról a
megyei/fővárosi Munkaügyi Tanács dönt.)

0 ezer Ft

0 ezer Ft

0 ezer Ft

0 ezer Ft

0 ezer Ft

17. Kötelezettség csökkentő tételek összesen ( 6+8+12+13+14+15+16):

0 ezer Ft

18. Még fennmaradó szakképzési hozzájárulási kötelezettség (4.-17.):

0 ezer Ft

19. Befizetési kötelezettség, ha a fennmaradó kötelezettség
a) nagyobb mint a 2. sor 20%-a, akkor a 2. sor 20%-a

0 ezer Ft

b) kisebb mint a 2. sor 20%-a, akkor a fennmaradó
kötelezettség teljes összege

0 ezer Ft
0 ezer Ft

20. Befizetési kötelezettség előírása utáni maradvány (18.-19.):
21. Fejlesztési megállapodás alapján, a szakképzés tárgyi feltételeinek
javítását szolgáló fejlesztési támogatás, legfeljebb a bruttó kötelezettség
(2. sor) 75 %-a!
a)
szakképző iskola számára nyújtott támogatás: maximum
75%,
b)
felsőoktatási intézmény számára nyújtott támogatás: (a 75%oQEHOO PD[LPXP.

0 ezer Ft

0 ezer Ft

22.

Fejlesztési támogatás összesen (21.a+21.b)

0 ezer Ft

23.

Fennmaradó különbség összege (20.-22.)

0 ezer Ft

24.

Befizetési kötelezettség (19.a+19.b+23.)

0 ezer Ft

25.

Befizetési kötelezettség a Nyilatkozat alapján (36.):

26.

Befizetési kötelezettség összesen: (24+25):

Kelt
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P.H.
a hozzájárulásra kötelezett
cégszerű aláírása
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0 ezer Ft
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27.

Tanulói/hallgatói átlaglétszám összesen:

28.

Tanulói/hallgatói átlaglétszám részletezése:

0 fő
0 fő

28.1. tanulószerződéssel rendelkező tanuló
28.2 iskolával kötött megállapodás alapján teljes idejű képzésben

29.

30.

28.21. szakmunkásképző- és szakiskolai tanuló

0 fő

28.22. szakközépiskolai tanuló

0 fő

28.3. szorgalmi időben részképzésen résztvevő tanuló

0 fő

28.4. csak az összefüggő szakmai gyakorlaton résztvevő tanuló

0 fő

28.5. felsőoktatásban résztvevő hallgató
a gyakorlati képzés időtartama

hó

28.6. kiegészítő gyakorlati képzésre átirányított tanuló, a
gyakorlati képzés időtartama

nap

0 fő

0 fő

0 fő

Munkaviszonyban lévő gyakorlati oktatói, szakoktatói létszám:
Ebből:
- Középfokú iskolai végzettségű

0 fő

- Középiskolai végzettséggel, vagy mestervizsgával rendelkező

0 fő

- Felsőfokú iskolai végzettségű

0 fő

Munkaviszonyban lévő gyakorlati oktatói, szakoktatói létszámból a
tanulói/hallgató csoportlétszámnak megfelelően elszámolható
Ebből:
- Középfokú iskolai végzettségű

0 fő

- Középiskolai végzettséggel, vagy mestervizsgával rendelkező

0 fő

- Felsőfokú iskolai végzettségű

0 fő

31.

A tanműhely: (a megfelelő szöveg kijelölendő!)
- saját tulajdonu tanműhely
- bérelt tanműhely
- üzemközi tanműhely

32.

A szakképzés(ek) OKJ száma és megnevezése, amelyek gyakorlati
képzését végzik:

0 fő

P.H.
Kelt
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33. Együttmûködési megállapodás - más hozzájárulásra kötelezettel- a kiegészítõ gyakorlati képzéshez:
33.1 Az oktatói bér és járulékaihoz való hozzájárulás átvétel részletezve:
Átadó neve:
Címe:
Nyilvántartásba Adószáma:Átvett összeg: Átvett tanulók
vételi száma:
ezer Ft
létszáma:

33.2 Az oktatói bér és járulékaihoz való hozzájárulás átadás részletezve:
Átvevõ neve:
Címe:
Nyilvántartásba Adószáma:Átadott összeg: Átirányított tanulók
vételi száma:
ezer Ft
létszáma:

34. Együttmûködési és fejlesztési megállapodás szakképzõ iskolával /felsõoktatási intézménnyel:
34.1 Együttmûködési megállapodás gyakorlati oktatásra iskolánként/intézményenként:
Név:
Cím:
Adószám:
OM azonosító:

34.2 Fejlesztési megállapodás alapján adott fejlesztési támogatás iskolánként/intézményenként:
Név:
Cím:
Adószám:
OM azonosító: Támogatás összege
ezer Ft:

35. 2005-ben a negyedéves/havi igénylések során kiutalt összeg:
Dátum

Összeg (ezer Ft)

Összesen:

Kelt

,
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A szakképzést megszüntetõ vagy egy oktatási évnél hosszabban szüneteltetõ
valamint jogutóddal megszüntetõ hozzájárulásra kötelezett tölti ki!

36. Nyilatkozat

Alulírott, mint a
kijelentem, hogy a gyakorlati képzést

vállalkozó képviselõje
naptól

teljesen megszüntettük*
egy oktatási évnél hosszabban szüneteltetjük*
jogutóddal szüntettük meg*
Jogutód neve:
adószáma:

A szakképzési hozzájárulási kötelezettség terhére korábban beszerzett, a
megszûnés / szüneteltetés / jogutóddal történõ megszûnés által érintett tárgyi
eszközök és beruházások a megszûnés / szüneteltetés / jogutóddal történõ
megszûnés idõpontjában fennálló könyv szerinti értéke:
ezer Ft,
amely a szakképzési hozzájárulási kötelezettségünk mértékét növeli, és
legkésõbb a megszûnéssel egyidejûleg / szüneteltetés esetén a tanítási év
letelte elõtt befizetek az MPA Fejlesztési és Képzési Alaprész Lebonyolítása
elnevezésû 10032000-00282345-70000007 számú számlára.
Jogutóddal történõ megszûnés esetén - amennyiben a jogutód a gyakorlati
képzést jogszerûen folytatja - a jogelõdnek nem keletkezik az Szht. 7. §-ának
(8) bekezdésében elõírt befizetési kötelezettsége.
(*megfelelõ szöveg aláhúzandó!)

Kelt

,

P.H.
a hozzájárulásra kötelezett cégszerû aláírása

8
Az iskola vagy intézmény tölti ki!

37. LÉTSZÁMIGAZOLÁS

Igazoljuk, hogy iskolánkból/intézményünkbõl a 2005. évben összesen

fõ

2004/2005

az alábbi részletezés szerint :

II. félév

1. Tanulószerzõdéssel rendelkezõ tanuló

2005/2006
I. félév

fõ

fõ

2.1 szakmunkásképzõ- és szakiskolai tanuló

fõ

fõ

2.2 szakközépiskolai tanuló

fõ

fõ

3. Szorgalmi idõben részképzésben
résztvevõ tanuló

fõ

fõ

4. Csak az összefüggõ szakmai gyakorlaton
résztvevõ tanuló

fõ

5. Felsõoktatásban résztvevõ hallgató
a gyakorlati idõ
hó

fõ

2. Együttmûködési megállapodás alapján teljes idejû képzésben:

vett részt a

Kelt

fõ

hozzájárulásra kötelezettnél.
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Az a hozzájárulásra kötelezett tölti ki, aki ideiglenesen más gyakorlati képzõhöz irányított át
tanulót/hallgatót!

38. IGAZOLÁS

Igazoljuk, hogy a 2005. évben összesen
az alábbi részletezés szerint :

fõ
létszám:

1. Tanulószerzõdéssel rendelkezõ tanuló

képzés ideje:

fõ

nap

2.1 szakmunkásképzõ- és szakiskolai tanuló

fõ

nap

2.2 szakközépiskolai tanuló

fõ

nap

3. Szorgalmi idõben részképzésben
résztvevõ tanuló

fõ

nap

4. Csak az összefüggõ szakmai gyakorlaton
résztvevõ tanuló

fõ

nap

5. Felsõoktatásban résztvevõ hallgató

fõ

nap

2. Együttmûködési megállapodás alapján teljes idejû képzésben:

idõtartamra került kiegészítõ gyakorlati képzés céljából átirányításra
hozzájárulásra kötelezetthez.
Kelt

,

P.H.
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a kiegészítõ gyakorlati képzést folytató
hozzájárulásra kötelezett
cégszerû aláírása

az átirányító hozzájárulásra kötelezett
cégszerû aláírása
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Visszatérítés esetén kitöltendõ!

39. Nyilatkozat köztartozásról

Alulírott,
mint a

vállalkozás vezetõje

(adószám:

cím:

)

büntetõjogi felelõsségem tudatában kijelentem, hogy
a vállalkozásnak 30 napnál régebbi köztartozása nincs.*
a vállalkozásnak 30 napnál régebbi köztartozása van:*

Sorszám:

Köztartozás megnevezése:

Bankszámlaszám:

Tartozás
összege:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Kelt

,

P.H.
a hozzájárulásra kötelezett cégszerû aláírása

* A megfelelõ rész kérjük bejelölni!

