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Be- és kijelentési, bevallási szabályok 

 

A munkáltató bejelentési kötelezettsége két részre bontható. 

Egyrészt tájékoztatnia kell a hatóságot a munkaviszony 

létrejöttéről, megszűnéséről és főbb jellemzőiről, másrészt a 

kifizetett jövedelemmel kapcsolatos adókötelezettségről. Ki- 

és bejelenteni a T1041-es nyomtatvány segítségével lehet a 

munkavállalót, a kijelentést a 08-as nyomtatványon is jelezni 

kell. 

I. Bejelentés 

 

A T1041-es nyomtatvánnyal a bejelentő többek között 

nyilatkozik a 

• biztosítotti jogviszony létesítésének és 

megszűnésének időpontjáról, 

• a biztosítotti jogviszony szüneteltetéséről, annak 

befejezéséről, egy napos szüneteléséről, 

• a bejelentett dolgozó FEOR kódjáról, annak 

változásáról, 

• a bejelentett dolgozó heti munkaidejéről és annak 

változásáról, 
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• jogutódláskor a továbbfoglalkoztatásról, 

• több munkáltató által létesített jogviszony esetén a 

kijelölt munkáltató személyéről, annak változásáról. 

A T1041-es bevallást a biztosítás kezdetére vonatkozóan 

legkésőbb a biztosítási jogviszony első napján, a 

foglalkoztatás megkezdése előtt kell benyújtani. 

A jogviszony megszűnéséhez, vagy a szünetelés kezdetéhez 

és befejezéséhez kötődő bejelentési kötelezettségnek 8 

napon belül kell eleget tenni. A változást követő 15 napon 

belül kell bejelenteni a FEOR kód és/vagy a heti munkaidő 

változását.1 

 

Az adatlap a NAV területileg illetékes szervéhez 

elektronikusan, vagy bizonyos esetekben papír alapon 

nyújtható be. Az adatlap egy főlapból és kétféle típusú 

pótlapból áll, egy főlaphoz több pótlap is csatolható, 

kitölthető géppel vagy kézzel. Ha a nyomtatvány jogszabály 

előírása, vagy választás szerint elektronikus úton kerül 

benyújtásra, a benyújtás módjáról, folyamatáról a NAV 

hivatalos honlapján találhatóak segítő információk.2 

                                                           
1 T1041 bevallás kitöltési útmutatója a www.nav.gov.hu oldalról 
2 www.nav.gov.hu A Nemzeti Adó- és Vámhivatal előtti elektronikus 

http://www.nav.gov.hu/
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A bejelentések ellenőrzését követően a NAV a hibátlan 

bejelentéseket feldolgozza, azokról nem küld értesítést, ha 

azonban hibás bejelentést talál, hiánypótlásra történő 

felszólítást küld a bejelentő részére. Ezeket a bejelentéseket 

a felszólításban szereplő határidőn belül javítani kell.3 

Egyszerűsített foglalkoztatás esetén a bejelentés telefonon 

(185-ös hívószám), ügyfélszolgálaton keresztül, 

mobilalkalmazásssal, vagy a T1042E jelű elektronikus 

bevalláson is megtehető a munkavégzés megkezdését 

megelőzően. Az adatlap kizárólag a NAV honlapjáról 

tölthető le, kereskedelmi forgalomban nem kapható.4 A 

bejelentés papíron, postai úton vagy személyesen történő 

benyújtására nincs lehetőség. 

A bejelentés esetleges visszavonása és módosítása esetén 

• az egyszerűsített foglalkoztatás bejelentését követő 

két órán belül, vagy  

• ha a bejelentésben foglaltak szerint a foglalkoztatás 

a bejelentés napját követő napon kezdődött, vagy ha 

a bejelentés egy napnál hosszabb időtartamú 

                                                           
ügyintézés általános szabályai 2019. január 1-jét követően című 
tájékoztató 
3 T1041 bevallás kitöltési útmutatója a www.nav.gov.hu oldalról 
4T1042 bevallás kitöltési útmutatója a www.nav.gov.hu oldalról  
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munkaviszonyra vonatkozott, a módosításra a 

bejelentés napján reggel 9 óráig  

van lehetőség, ezt követően a munkáltató a közteher-fizetési 

kötelezettségének köteles eleget tenni. 

 

II. Bevallás5  

 

A munkáltatót terhelő adókról, illetve az általa a dolgozóitól 

levont adóelőlegekről a foglalkoztató a 08-as bevalláson6 

nyilatkozik. A bevallást tárgyhót követő hó 12-éig 

elektronikus úton kell a NAV részére megküldeni. A 

bevallást a NAV honlapján megtalálható és letölthető 

ÁNYK - Abevjava internetes kitöltő programmal kell 

kitölteni.7 A ’08A résznyomtatványból adózónként egyet, a 

’08M résznyomtatványból az adózóhoz tartozó természetes 

személyenként egyet-egyet kell kitölteni. 

A bevallási kötelezettség nullás adattartalmú bevallás esetén 

is fennáll. 

Bevallási kötelezettek köre: 

                                                           
5 2008 bevallás kitöltési útmutatója a www.nav.gov.hu oldalról 
6 08 bevallás – Havi bevallás a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő 
adóról, járulékokról és egyéb adatokról, valamint a szakképzési 
hozzájárulásról 
7 www.nav.gov.hu – Nyomtatványkitöltő programok  

http://www.nav.gov.hu/
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- A munkáltató, a kifizető (ideértve az egyéni 

vállalkozónak nem minősülő természetes személy 

munkáltatót is), 

- a Magyarországon bejegyzett egyházi jogi személy, 

- a szakképző iskolai tanulót tanulószerződés alapján 

foglalkoztató adózó, 

- az állami foglalkoztatási szerv, 

- a megszűnő, az átalakuló, a felszámolás, 

végelszámolás, illetve kényszertörlési eljárás alatt álló 

adózó. 

 


