A szakképzési hozzájárulás felhasználása a Bonus Nyelviskolában
A Bonus Nyelviskola Akkreditált Felnőttképzési Intézmény, így minden vállalkozásnak lehetősége van arra, hogy az
általunk szervezett képzéseit a szakképzési hozzájárulás terhére finanszírozza.
Mi a szakképzési hozzájárulás és hogyan lehet saját dolgozók képzésére fordítani
Minden Magyarországon működő gazdasági társaság és vállalkozás szakképzési hozzájárulás fizetésére kötelezett. A
szakképzési hozzájárulás egy olyan jellegű adóteher, amelyet nem feltétlenül kell teljes körűen befizetni az
államkasszába, hanem felhasználható a dolgozók képzésére is. A szakképzési hozzájárulás intézménye biztosítja azt a
lehetőséget minden munkáltató számára, hogy az általa kifizetett bruttó társadalombiztosítási járulékalap 1,5%-át kitevő
szakképzési hozzájárulásból a fizetendő hozzájárulás egy részét a saját munkavállalói képzésére fordítsa. Mikro- és
kisvállalkozások a fizetendő hozzájárulás 60%-át fordíthatják legfeljebb a saját dolgozók képzésére, míg egyéb
hozzájárulásra kötelezettek a befizetett járulék maximum 33%-át fordíthatják erre a célra.
A képzéssel kapcsolatos követelmények
Kizárólag olyan képző intézmény által szervezett tanfolyamok számolhatók el a szakképzési hozzájárulás terhére, akik
rendelkeznek a Felnőttképzési Akkreditáló testület intézményi akkreditációjával. Az elszámolható képzés minimális
időtartama 20 óra. A képzéseknek az Európai Unió területén kell megvalósulniuk. A támogatás mértéke egy résztvevő
esetében a minimálbér 6%-a lehet óránként. Ez 2009-ben 4.290 Ft/óra volt egy főre levetítve. Fontos információ, hogy
nem kizárólag azok a vállalatok számolhatják el a dolgozók nyelvi képzését, akik kihelyezett nyelvtanfolyamot
rendelnek iskolánktól, hanem akár egyéni, illetve csoportos nyelviskolai képzésben részt vevő munkavállalók
támogatására is van lehetőség.
Milyen mértékben lehet a szakképzési hozzájárulásból a nyelvtanfolyamokat finanszírozni
Általános nyelvi képzések esetén az elszámolható költségek 60%-át lehet a hozzájárulásból finanszírozni, amely mikroés kisvállalkozások esetén 20 százalékponttal, középvállalkozások esetén 10 százalékponttal növelhető. A képzéssel
kapcsolatos költségek 40%-át (mikro- és kisvállalkozások esetében 20%át) a vállalat vagy a képzésben részt vevő
dolgozóknak kell finanszíroznia.
Elszámolás módja
A hozzájárulásra kötelezett az elszámolt képzésekre vonatkozóan a tanfolyamok megkezdésének tárgyévét követő év
február hó 25. napjáig köteles a 15/2009. (VII.24) SZMM rendelet 1. és 2. számú melléklete alapján az adatszolgáltatási
kötelezettségének eleget tenni a székhelye szerint illetékes regionális munkaügyi központ részére. Budapesti és Pest
Megyei székhelyű vállalkozások esetében a Közép-Magyarországi Regionális Munkaügyi Központhoz (1082 Budapest,
Kisfaludy u. 11. Tel: 1-477-5783, 477-5777, kmrmk.afsz.hu) kell a nyomtatványokat beadni személyesen vagy postai
úton. A szükséges nyomtatványok honlapunkról letölthetőek.
A munkáltatónak és a Bonus Nyelviskolának az alábbi szerződéseket kell megkötnie
- Szolgáltatási szerződés a nyelviskola és a munkáltató között
- Felnőttképzési szerződés a nyelviskola és a képzésen részt vevő dolgozók között
- Munkáltatói kötelezés (munkaidőben megvalósuló képzés esetén) és tanulmányi szerződés a munkáltató és a
képzésen részt vevő dolgozó között
A Bonus Nyelviskola az alábbi dokumentumokat adja át a hozzájárulásra kötelezettnek
- Intézmény akkreditációs tanúsítvány hitelesített másolata
- Program akkreditációs tanúsítvány hitelesített másolata
- Felnőttképzési nyilvántartásba vételt igazoló tanúsítvány hitelesített másolata
- Szolgáltatási szerződés
- Felnőttképzési szerződések
- A kitöltött jelenléti ívek másolata

-

Statisztikai adatszolgáltatási kötelezettség (OSAP) teljesítésének másolata
A szolgáltatási szerződés alapján kiállított számlák

Jogszabályi háttér
A szakképzési hozzájárulás terhére elszámolt képzések törvényi szabályozása az 1993. évi LXXVI. törvény (Szt.), a
800/2008/EK rendelet, a 15/2009 SZMM rendelet, a 2000. évi LXXXVI. törvény (Szht.) és a 2001. CI. törvény (Fktv.)
alapján történik.
Amennyiben bármilyen további kérdés merül fel a szakképzési hozzájárulás felhasználásával kapcsolatosan kérem hívja
a 1-266-3618-as telefonszámot vagy küldjön e-mailt a nyelviskola@bonusnyelviskola.hu címre.

