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Ez a szabályzat minta szerzői jogi védelem alatt áll, arról való másolat
készítése tilos! A szabályzat másolása és jogtalan felhasználása
bűncselekményt képez.

ELŐSZÓ
A tapasztalatok azt mutatják, hogy a kiküldetés elszámolásának rendjével kapcsolatban
számos elvi és gyakorlati problémát jelent a szabályszerű költségelszámolás gyakorlati
végrehajtása. Miután ezt a szabályzatot a törvény nem említi a kötelezően elkészítendő
szabályzatok között a költségvetési szervnek kell eldönteni, hogy elkészíti-e, vagy nem. A
megfelelő jogszabályokat figyelembe véve állítottuk össze a szabályzat mintát, figyelemmel
minden lehetséges esetre.
Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Korm.
rendelet 13. § (2) bekezdés meghatározza a költségvetési szervek részére, hogy a működéshez,
gazdálkodáshoz kapcsolódó és pénzügyi kihatással bíró, jogszabályban nem szabályozott
kérdéseket belső szabályzatban kell rendezni. A szabályozást igénylő feladatok közül a
belföldi és külföldi kiküldetések elrendelésével és lebonyolításával, elszámolásával, valamint
a devizaellátások kezelésével kapcsolatos eljárásrend a Bel-és külföldi kiküldetések és
devizaellátások szabályzatban került előírásra.
Felhívjuk a figyelmet a témához kapcsolódó 2010. január 1-jétől hatályba lépő jelentős
változásokra, amelyeknek megfelelően megszűnnek a személyi jövedelemadó törvény
napidíjra vonatkozó külön rendelkezései. 2010. január 1-jét megelőzően a belföldi napidíjból
500 forint, illetve külföldi kiküldetés esetén az e címen megszerzett bevételből - ide nem értve
a szállás (lakás) bérleti díjának, az utazási kiadásnak a megtérítését - 50 százaléka
elszámolható volt adómentesen. A jogszabályi háttér megváltozása miatt azonban ezentúl
teljes egészében személyi jövedelemadó köteles mind a belföldi mind a külföldi
kiküldetésekhez kapcsolódó napidíj.
Az előzőekben leírtak alól ugyanakkor kivételt jelent a közúti árufuvarozásban és
személyszállításban gépkocsivezetőként és árukísérőként foglalkoztatott magánszemélyek
esetében az e tevékenységre tekintettel kapott napidíj, melyből 40 eurónak megfelelő
forintösszeg – a korábbiakhoz hasonlóan – adómentes marad, továbbá ezeken az eseteken
túlmenően a külföldi kiküldetésre tekintettel megszerzett bevétel 30 százaléka, de legfeljebb
napi 15 eurónak megfelelő forintösszeg.
Jelen szabályzat a kiküldetéssel kapcsolatos feladatok végrehajtásához nyújt segítséget. A
költségvetési szervnek a saját adottságait figyelembe véve kell kialakítani azokat a
szabályozásokat, amelyek – a jogszabályi előírások betartása mellett – hozzájárulnak a
kiküldetések szabályszerű elszámolásához.
Az összeállítás több helyen magyarázó, értelmező, ajánló leírásokat tartalmaz, melyeket nem
kell beépíteni a szabályzatba. A könnyebb felismerhetőség érdekében ezek a részek d ő l t
betűvel kerültek leírásra.
A könnyebb áttekinthetőség és jobb hasznosíthatóság érdekében csak azokat a kiküldetéseket
kell szabályozni, amelyek a költségvetési szervnél előfordulnak.
Ezen túlmenően a kiadványt három fő részből építettük fel. Az első rész a ténylegesen
elkészítendő szabályzat szöveges részéből áll. A második rész az alkalmazandó
nyomtatványok mintáit tartalmazza. A harmadik - függelék - része csak módszertani segédlet
a szabályzat elkészítéséhez.
a Szerzők

……………………………………………….
költségvetési szerv megnevezése
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BEL- ÉS KÜLFÖLDI KIKÜLDETÉSEK
ÉS DEVIZAELLÁTÁSOK SZABÁLYZATA
A ........................ költségvetési szerv (intézmény, polgármesteri hivatal) kiküldetési rendjét a,
a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény, a közalkalmazottak
jogállásáról 1992. évi XXXIII. törvény, a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII.
törvény, a tartós külszolgálatról és az ideiglenes külföldi kiküldetésről szóló 172/2012.
(VII.26.) Korm. rendelet, a külföldi kiküldetéshez kapcsolódó elismert költségekről szóló
285/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet, a belföldi hivatalos kiküldetést teljesítő munkavállaló
költségtérítéséről szóló 437/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet 1 figyelembe vételével a
következők szerint határozom meg.
I.
ÁLTALÁNOS RÉSZ
A kiküldetési szabályzat célja, feladata
A szabályzat hatálya kiterjed a ………………….. (költségvetési szerv megnevezése), továbbá
a településen működő …………… helyi nemzetiségi önkormányzat(ok)ra és/vagy a gazdasági
szervezettel nem rendelkező)………………….. költségvetési szerv(ek)re.
Az Ávr. 13. § (3b)2 bekezdésében előírtak alapján a (2) bekezdésben meghatározott
szempontok figyelembevételével belső szabályzataiban rendelkezik
a) az önkormányzati hivatal a helyi önkormányzat és a helyi nemzetiségi önkormányzat,
b) a társulási tanács munkaszervezeti feladatait ellátó költségvetési szerv a társulás, és
c) a térségi fejlesztési tanács munkaszervezete a térségi fejlesztési tanács
sajátos tervezési, gazdálkodási, ellenőrzési, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási
feladatairól vagy ezekről külön szabályzatot készít.
A Bel-és külföldi kiküldetések és devizaellátások szabályzat (továbbiakban: szabályzat) célja,
hogy biztosítsa a ......………........ (költségvetési szerv megnevezése) (önkormányzati hivatal 3,
a helyi önkormányzat, helyi önkormányzat jogi személyiséggel rendelkező társulása továbbá a
helyi nemzetiségi önkormányzat, valamint a helyi nemzetiségi önkormányzat jogi
személyiségű társulása által alapított költségvetési szerve a belföldi és az ideiglenes külföldi
kiküldetéssel kapcsolatos feladatok szabályszerű végrehajtásának rendjét.
A szabályzat – a kiküldetéssel kapcsolatban – a következő feladatokhoz tartalmaz kötelező
előírásokat:

− a kiküldetés elrendelése,
− a napi díjak megállapítása,
− a kiküldetéssel kapcsolatos ellátmány elszámolása,
1

Hatályon kívül helyezte a 278/2005. (XII.20.)) Korm. rendeletet. Az új rendelkezés 2016. január 1-jétől
hatályos.
2
Beiktatta: 436/2017. (XII. 22.) Korm. rendelet 1. § (2). Hatályos: 2018. I. 1-től.
3
Főpolgármesteri hivatal, polgármesteri hivatal, megyei önkormányzati hivatal, közös önkormányzati hivatal.
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− a külföldi utakról szóló úti jelentések elkészítése,
− a kiküldetéssel kapcsolatos nyilvántartások elkészítése,
− a szállásdíj elszámolása.
A bel-és külföldi kiküldetésekhez útielőleg igényelhető, mely a kiküldetést megelőző napon
vehető fel a házipénztárból /vagy/ átutalással kerül folyósítására. Előleg folyósítása esetén a
kiküldetés befejezését követően a kiküldetést igazoló ………….. (név, beosztás) aláírásával
ellátott, és a mellékletekkel felszerelt kiküldetési utasítás és költségelszámolást 8
munkanapon belül kell a ………. (személy, szervezeti egység megnevezése) továbbítani az
elszámolás végett.
Amennyiben a kiküldöttnek többlet költségtérítés jár a korábban felvett útielőleghez képest,
annak térítésére átutalással/házipénztárból történő kifizetéssel kerül sor. Kiküldetési előleg
folyósítása esetén további útielőleg csak abban az esetben igényelhető, ha a felvett előleggel a
kiküldött hiánytalanul elszámolt.
A kiküldetéssel összefüggésben nem számolhatók el a személyes szükséglet kielégítését
szolgáló kiadások pl. gyógyszer, ital, hotel minibár, ruházat, stb.
II.
BELFÖLDI KIKÜLDETÉS RENDJE
A kiküldetés rendje és elszámolási szabályai
a) A belföldi kiküldetés elszámolásának módja
Belföldi kiküldetés alanya munkaköri kötelezettségének teljesítéséhez kapcsolódóan – a
szabályzat alapján – csak a …………….. (költségvetési szerv megnevezése)
jogviszonyban álló dolgozó lehet.
Megbízási jogviszonyban foglalkoztatott dolgozókat nem lehet kiküldetésbe küldeni.
Belföldi kiküldetésnek (kirendelés): a munkáltató által elrendelt, a munkaszerződésben
rögzített munkahelytől eltérő helyen történő munkavégzés.
A belföldi kiküldetést a munkáltatói jog gyakorlására jogosult vezető rendeli el, és
meghatározza az utazás célját, időtartamát, útvonalát, költségtérítését és az ahhoz
szükséges adatokat.
Belföldi kiküldetés hivatalos célból, kiküldetési rendelvénnyel történik. A „kiküldetési
rendelvény” nyomtatványa a 4. sz. melléklet szerinti formában alkalmazandó.
A belföldi kiküldetés elrendelésére …………………. jogosult/ak/.
A kiküldetési rendelvényt az intézménynek (polgármesteri hivatalnak) kell kiállítania két
példányban. A rendelvény eredeti példányát az intézmény (polgármesteri hivatal),
másolatát pedig a magánszemély köteles megőrizni az elévülési idő lejártáig.
Megjegyzés: A kiküldetési rendelvény minden olyan esetben helyettesíti az
útnyilvántartást, amikor a magánszemély kizárólag csak a munkáltatójától kap hivatali,
üzleti utazás címén bevételnek nem számító költségtérítést és az adott járművet más
tevékenységével összefüggésben nem használja.
6
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A magánszemélynek útnyilvántartást kell vezetnie, ha a munkáltatójától hivatali, üzleti
utazás címén kapott költségtérítés összege a jogszabályban meghatározott (igazolás
nélkül elszámolható) mértéket meghaladja és a magánszemély a költségeit tételesen
kívánja elszámolni.
Útnyilvántartást kell vezetnie a magánszemélynek akkor is, ha az adott járművet a
hivatali, üzleti utazáson kívül más tevékenységével összefüggésben is használja. Ilyen
esetben a magánszemély nem érvényesíthet költséget azokra az útnyilvántartásokban
feltüntetett utakra, amelyekre a munkáltatójától bevételnek nem számító utazási
költségtérítést kapott.
Az intézményünk (polgármesteri hivatalunk) a munkavállaló részére – hivatalos
kiküldetés esetén – saját gépjármű használatát engedélyezi.
(Vagy: A munkáltató a munkavállaló részére – hivatalos kiküldetés esetén – II. osztályú
vonat, autóbusz használatát engedélyezi, amely esetekben számlával, a napijeggyel és
esetlegesen a helyjeggyel köteles a munkavállaló elszámolni.)

b) A napidíj elszámolása
b/a) A munka törvénykönyve és a Kjt. hatálya alá tartozó dolgozók esetében
A kiküldetésben levő munkavállalónak az élelmezéssel kapcsolatos többletköltségeinek
fedezetére a kiküldetés tartamára élelmezési költségtérítés jár.
Napidíj költségátalányként …….. Ft (vagy számlával (egyszerűsített számlával) igazolt
összegként, vagy ….. Ft munkavállalónak juttatott jövedelemként kell figyelembe venni,
amit, mint összevont jövedelem adóztatunk) számolható el.

− Átalányként a munkavállalót legalább napi 500 forint napidíj illeti meg.

[a belföldi hivatalos kiküldetést teljesítő dolgozó költségtérítéséről szóló
437/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés]

− A rendszeresen kiküldetést teljesítő munkavállalónak a Hivatal (intézmény)
havi átalányt állapít meg.
(Ennek összegét az egy napra megállapított napidíj-átalány és a havi átlagban
kiküldetésben töltött naptári napok figyelembevételével kell meghatározni.)
Nem számolható el napidíj
1. ha a távollét időtartama a 6 órát nem éri el,
2. ha a Hivatal (intézmény) a munkavállaló élelmezését a kiküldetés helyén
biztosítja.
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II. ELSZÁMOLÁSOK ÖSSZESÍTÉSE ÉS ÉRVÉNYESÍTÉSE
10. Forintelszámolás
Sorszám

1
2
3
4
5
6
7
8

Szöveg

11. Valutaelszámolás
Táblázat
hivatkozás

Elszámolásra felvett
összeg
Előleg-visszafizetés
Elszámolandó előleg (12)
Napidíj

II/5

Szállásköltség

II/7

Dologi kiadások

Forint
tételesen

összesen

ElszáElszámolandó
molt
Valuta

Visszafizetendő

Többletelszámolás

I/2
I/3
-

II/ 8 és 9

Költségek össz.(4-6)

A kiküldetésben eltöltött idő szükségességét és a
feladat elvégzését igazolom:

Különbözet (7-3)

Mellékletek:

______________________________
Kelt: 20____, ______________hó _____-n

_____________________
a kiküldött aláírása

18

A
valuta
neme
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12. Érvényesítés
Megvizsgáltuk és ______________________________Ft

Elszámolandó összeg:__________________________Ft

azaz_______________________________________
__________________________ forinttal érvényesítjük.
Adóelőlegként, elszámolandó:

Kifizetendő: _________________________________Ft
Visszafizetendő: ______________________________Ft

Ft
Számfejtő:

Ellenőr:

Utalványozó:

Kelt: 20________, __________________hó _______-n

-2-
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3. számú melléklet
NYILVÁNTARTÁS A KÜLFÖLDI KIKÜLDETÉSEKRŐL
Sorszám

20

Kiküldött neve,
szolgálati helye

Úti cél, ország

A kiküldetés
elrendelője
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4/a. számú melléklet
Belföldi kiküldetési utasítás
Kiküldetési utasítás ……………………, 201…………………...
neve:

beosztása:

A kiküldött

szolgálati helye:
állandó lakhelye:

kiküldetésének
helye:
együtt
szolgálati beosztása:………………..
utazik:……………………
………………………………………
…………………………………. ……………………………………….
.
………………………………….
.
Utazzék
el
20…………..
hó
……..n
a
fent
megjelölt
helységébe
……………………………………………………………………………
Kiküldetés célja: ……………………….………………………...……………………………
…………………………………………………………………………………………………
Az utasításban foglaltaknak legkésőbb ………………………….………………………. ig
tegyen eleget és eljárásának eredményét jelentse.
Igénybe vehető közlekedési eszköz:
Hivatali gépkocsi (gépkocsivezetővel)
Hivatali gépkocsi (kulcsos)
Saját gépkocsi
Egyéb közlekedési eszköz ……………………………………………….
(A ……………… rendszámú gépjármű …………………….……..tulajdonát képezi.)
A fenti rendszámú saját tulajdonban lévő gépjármű igénybevételét a mellékelt
gazdaságossági számítás és az esedékes CASCO biztosítási díj befizetésének igazolása
alapján engedélyezem.

…………………………………
az engedélyező
aláírása

………………………………
a kiküldő szerv
bélyegzője
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6.számú melléklet
Megismerési nyilatkozat
A bel- és külföldi kiküldetések és devizaellátások szabályzatában foglaltakat megismertem.
Tudomásul veszem, hogy az abban foglaltakat a munkavégzésem során köteles vagyok
betartani.
Név

24

Beosztás

Kelt
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FÜGGELÉK
A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény

1. §
(1) Magyarországon a magánszemélyek a jövedelmükből a közterhekhez való hozzájárulás
alkotmányos kötelezettségének e törvény rendelkezései szerint tesznek eleget, figyelemmel az adózás
rendjéről szóló törvényben foglaltakra is.
(2) E törvény célja az arányosság és a méltányosság elvének érvényesítésével az állami feladatok
ellátásához szükséges adóbevétel biztosítása, kivételesen egyes társadalmi, gazdasági célok
megvalósulásának elősegítése.
(3) A magánszemély minden jövedelme adóköteles. Ettől eltérő szabályt, az adóból kedvezményt a
kivételes célok érdekében - e törvény alapelveinek figyelembevételével - csak törvény állapíthat meg.
Az adó alapja az adóköteles bevételből megállapított, e törvény rendelkezései szerinti levonásokkal
csökkentett jövedelem és az adóalap-növelő tételek összege.
(4) Az adókötelezettséget, az adó mértékét befolyásoló, a magánszemély adójának csökkenését
eredményező eltérő szabály, adókedvezmény annyiban alkalmazható, illetőleg érvényesíthető,
amennyiben az annak alapjául szolgáló szerződés, jogügylet, más hasonló cselekmény tartalma
megvalósítja az eltérő szabály, az adókedvezmény célját. Az alkalmazhatóságot, illetőleg
érvényesíthetőséget annak kell bizonyítania, akinek az érdekében áll. Ha a felek akár a szokásos piaci
értékektől, áraktól való eltérítésekkel, akár színlelt jogügyletekkel kívánják érvényesíteni, növelni az
adószabályok alkalmazásának előnyeit, akkor azokat az adókötelezettség megállapítása során
figyelmen kívül kell hagyni.
(5) A magánszemély vagy annak adózásában közreműködő, azt befolyásoló más személy egyaránt
köteles a vonatkozó rendelkezések alkalmazása során az adókötelezettséget, az adó mértékét
befolyásoló tényezők esetében érvényesíteni az ezen §-ban foglalt alapelveket.
(6) Az adót - egyes kivételekkel - naptári évenként, az összes jövedelem alapján kell megállapítani és
megfizetni, azonban az adóbevételek folyamatossága érdekében adóelőleget kell fizetni.
(7) Az érvénytelen szerződés alapján, vagy egyébként jogalap nélkül megszerzett bevétel után
megfizetett adó (adóelőleg) az eredeti állapot helyreállítását követően, az önellenőrzésre irányadó
rendelkezések megfelelő alkalmazásával igényelhető vissza. Ha az eredeti állapot helyreállítása már
az adókötelezettség teljesítési határidejének lejárta előtt megtörtént, akkor az említett bevétellel
összefüggésben adókötelezettség nem keletkezik.
(8) Az érvénytelen szerződés, vagy egyébként jogalap nélküli kiadás alapján érvényesített költséggel,
levonással megállapított jövedelmet és adót (adóelőleget), vagy az adót (adóelőleget) csökkentő
jogosultságot az eredeti állapot helyreállítását követően az önellenőrzésre irányadó rendelkezések
megfelelő alkalmazásával helyesbíteni kell. Ha az érvénytelenség vagy a jogalap hiánya már a
jövedelem és az adó (adóelőleg) megállapítása előtt fennáll, akkor a kiadás alapján költség, levonás,
az adót (adóelőleget) csökkentő jogosultság nem érvényesíthető.
(9) Az adókötelezettség jogcímét, valamint az adókötelezettségeket (ideértve a jövedelem
megállapítását is)
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a) elmaradt jövedelemre tekintettel kifizetett, juttatott kártérítés, kártalanítás, kárpótlás címén
megszerzett bevétel esetén az elmaradt jövedelemre irányadó rendelkezések szerint kell meghatározni;
b) késedelmi kamat vagy kötbér címén megszerzett bevétel esetén azon bevételre irányadó
rendelkezések szerint kell meghatározni, amelynek késedelmes, illetve nem vagy nem szerződésszerű
teljesítésére tekintettel a kifizetése, juttatása történt.
1/A. §
(1) Ha a Magyarországon - a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezmények rendelkezéseit is
figyelembe véve - belföldi adóügyi illetőségű magánszemély az adóévben másik államban is
adóköteles jövedelmet szerez, az e törvény által biztosított adóalap-kedvezményt, adókedvezményt,
adó feletti rendelkezési jogosultságot (e § alkalmazásában a továbbiakban: kedvezmény) csak
annyiban érvényesíthet, ha azonos vagy hasonló kedvezmény ugyanarra az időszakra azon másik
államban, amelyben a (4) bekezdésben meghatározott jövedelme szintén adóztatható, nem illeti meg.
(2) Az e törvény szerinti korlátozott adókötelezettség alá eső jövedelmet nem terheli magasabb
összegű adó annál, mint amelynek fizetésére a magánszemély akkor lenne köteles, ha ő, házastársa és
gyermeke(i) belföldi adóügyi illetőségű magánszemélynek minősülnének azzal az eltéréssel, hogy a a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezmények rendelkezéseit is figyelembe véve - külföldi
adóügyi illetőségű magánszemély kedvezményt abban az esetben érvényesíthet, ha azt törvény vagy
nemzetközi szerződés lehetővé teszi.
(3) A kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezmények rendelkezéseinek figyelembevételével
külföldi adóügyi illetőségűnek minősülő magánszemély kedvezményt abban az esetben érvényesíthet,
ha a (4) bekezdésben meghatározott jogcímen megszerzett, e törvény szerinti adókötelezettség alá eső
összes jövedelme eléri az adóévben megszerzett összes jövedelmének - ideértve a Magyarországon
nem adóztatható jövedelmet is - 75 százalékát, feltéve, hogy az említett magánszemély azonos vagy
hasonló kedvezményre azon másik államban, amelyben az adóévben megszerzett (3) bekezdés szerinti
jövedelme szintén adóztatható, ugyanazon időszakra nem jogosult.
(4) Az (1)-(3) bekezdésben hivatkozott jövedelem a nem önálló tevékenységből származó jövedelem
és az önálló tevékenységből származó jövedelem (ideértve különösen a vállalkozói jövedelmet és a
vállalkozói osztalékalapot vagy az átalányadó alapját), valamint a nyugdíj és más hasonló, a korábbi
foglalkoztatásra tekintettel megszerzett jövedelem.
(5) Az (1) és (3) bekezdésben meghatározott esetben a kifizető a magánszemély nyilatkozata alapján
alkalmazhatja a kedvezményre vonatkozó szabályokat, ideértve különösen az adó, adóelőleg
megállapítását. Az (1) és (3) bekezdésben meghatározott esetben a magánszemély kedvezményre való
jogosultságának hatósági eljárás során történő igazolására a másik államban érvényesített
kedvezményt is tartalmazó, az említett állam joga szerint az adókötelezettség megállapítására szolgáló
okirat (így különösen bevallás, határozat) szolgál.

2. §
(1) A törvény hatálya a magánszemélyre, annak jövedelmére, és az e jövedelemmel összefüggő
adókötelezettségre terjed ki.
(2) Az adókötelezettség a törvényben meghatározott egyes esetekben a magánszemély
adókötelezettségével összefüggésben a kifizetőre is kiterjed. Az államháztartásról szóló törvény
szerint a kincstári körbe, illetőleg a helyi önkormányzat finanszírozási körébe tartozó kifizetőnek
(munkáltatónak) ezeket a kötelezettségeket azzal az eltéréssel kell teljesítenie, hogy ahol törvény az
adó vagy az adóelőleg levonását vagy befizetését írja elő, ott az adó vagy az adóelőleg megállapítását
kell érteni.
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7. §
Hatályát veszti a belföldi hivatalos kiküldetést teljesítő munkavállaló élelmezési költségtérítéséről
szóló 278/2005. (XII. 20.) Korm. rendelet.
285/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet
a külföldi kiküldetéshez kapcsolódó elismert költségekről
A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 80. §-ának b) pontjában kapott
felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében
eljárva, a Kormány a következőket rendeli el:
14
1. § A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szja tv.) 3.
számú melléklet II. Igazolás nélkül elszámolható költségek fejezet 7. pont a) alpontja szerinti költség
a nemzetközi közúti árufuvarozásban és személyszállításban gépkocsivezetőként és árukísérőként
foglalkoztatott magánszemély esetében - amennyiben nem választja a 2. § szerinti elszámolást - napi
60 eurónak megfelelő forintösszeg.
2. § Az Szja tv. 3. számú melléklet II. Igazolás nélkül elszámolható költségek fejezet 7. pont b)
alpontja szerinti költség napi 15 eurónak megfelelő forintösszeg.

3. § (1) A kiküldetés időtartama az indulás és az érkezés tényleges időpontja között eltelt idő. Az
időtartam megállapítása szempontjából az országhatár átlépését, légi és vízi út esetén az indulás
szerinti időpontot egy órával megelőzően, illetőleg az érkezést egy órával követően kell alapul venni
azzal, hogy az adott kiküldetésben töltött teljes (24 órás) napokhoz hozzá kell adni a tört napokon
kiküldetésben töltött órák számának 24-gyel való osztásával kiszámított napokat úgy, hogy a
fennmaradó tört rész - amennyiben az legalább 8 óra - egész napnak számít. Amennyiben a
kiküldetésben töltött idő 24 óránál rövidebb, de a 8 órát eléri, az egy egész napnak számít, kivéve, ha a
(2) bekezdés rendelkezése szerinti választható számítási módszer alkalmazási feltételei fennállnak.
(2) Az (1) bekezdés alkalmazása szempontjából, az ugyanazon a naptári napon kezdődő, ismétlődő, 24
óránál rövidebb, egymást követő kiküldetések esetén az időtartam meghatározására választható az (1)
bekezdés szerinti időtartamok egybeszámítása azzal, hogy
a) légi és vízi út esetén az együttesen számított utak között az érkezés utáni és az újabb
indulás előtti egy-egy óra csak akkor vehető figyelembe, ha az érkezés szerinti időpont és az
újabb indulás szerinti időpont között legalább két óra eltelik;
b) ha az együttesen számított utak között az érkezés és az újabb indulás között eltelt idő nem
több mint két óra, akkor ez az időtartam is kiküldetésnek minősül.
(3) Az egyes adóévek között áthúzódó kiküldetés címén kifizetett összeg [ideértve a (2) bekezdés
rendelkezése alapján választott egybeszámítás esetét is] adókötelezettsége abban az adóévben
keletkezik, amelyben a kifizetés, illetve a kiküldetés elszámolása megtörtént.
4. § Ez a rendelet 2012. január 1-jén lép hatályba.
5. § (1) E rendelet rendelkezéseit - a (2) bekezdésben foglalt eltéréssel - a 2012. január 1-je után
kezdődő külföldi kiküldetés esetében kell alkalmazni.
(2) A 2012. január 1-jén folyamatban lévő külföldi kiküldetés esetében e rendelet rendelkezéseit a
külföldi kiküldetésnek a 2011. december 31-ét követő időtartamára, illetve a magánszemélyt erre az
időtartamra tekintettel megillető bevételre kell alkalmazni.
14
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6. § 15 E rendeletnek a külföldi kiküldetéshez kapcsolódó elismert költségekről szóló 285/2011. (XII.
22.) Korm. rendelet módosításáról szóló 259/2015. (IX. 10.) Korm. rendelettel (a továbbiakban:
Korm. rendelet) megállapított 1. §-át a Korm. rendelet hatálybalépésének napján folyamatban lévő
kiküldetésekre is alkalmazni kell.
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