A Kormány 285/2011. (XI I . 22. ) Korm. rendelete 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:
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 40 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.
6. §

Hatályát veszti a külföldi kiküldetéshez kapcsolódó elismert költségekről szóló 168/1995. (XII. 27.) Korm.
rendelet.
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