FINACONT ADÓ HÍRLEVÉL
A kiküldetés, a munkába járás költségtérítésének szabályai 2017-ben

Kis Gábor

„Január 1-jével a saját
tulajdonú
személygépkocsi
hivatalos, üzleti célú
használata esetén
elszámolható általános
személygépkocsinormaköltség a
korábbi
kilométerenkénti 9
forintról 15 forintra
változott, továbbá
kilométerenként 15
forintra nőtt a
munkába járás esetén
költségtérítés címén
adómentesen
kifizethető összeg is.”

A személyi jövedelemadóról szóló
törvény
szerint
a
munkaviszonyból
származó,
2016. évre elszámolt, és 2017.
január 10-ig kifizetett bevételt a
2016.
év
utolsó
napján
megszerzett jövedelemnek kell
tekinteni. Ez vonatkozik a
munkáltató által kifizetett egyes
költségtérítésekre is.

személyes
közreműködés)
esetén viszont – eltérő törvényi
rendelkezés hiányában – a 2017.
január 1-jét követően kifizetett
költségtérítéseknél
kilométerenként
15
forint
fizethető ki adómentesen akkor is,
ha az említett költségek 2016-ban
merültek fel a magánszemélynél.

2016.
augusztus
1-től
kiküldetésnek
minősül
a
munkáltató által elrendelt, a
munkáltató
tevékenységével
összefüggő
feladat
ellátása
érdekében szükséges utazás, így
különösen a munkaszerződéstől
eltérő foglalkoztatás keretében a
munkaszerződéstől eltérő helyen
történő munkavégzés. Továbbra
sem tartozik ide a lakóhelyről,
tartózkodási
helyről
a
munkahelyre történő oda- és
visszautazás.
E
rendelkezés
alkalmazásában
munkahelynek
minősül a munkáltatónak az a
telephelye, ahol a munkavállaló a
munkáját szokás szerint végzi,
ilyen telephely hiányában vagy
több ilyen telephely esetén a
munkáltató székhelye minősül
Az
önálló
és
a
nem munkahelynek.
munkaviszonyban folytatott nem
önálló tevékenység (például

Január 1-jével a saját tulajdonú
személygépkocsi hivatalos, üzleti
célú
használata
esetén
elszámolható általános személygépkocsi-normaköltség a korábbi
kilométerenkénti 9 forintról 15
forintra
változott,
továbbá
kilométerenként 15 forintra nőtt a
munkába
járás
esetén
költségtérítés címén adómentesen
kifizethető összeg is. Így ha a saját
gépkocsit
munkaviszony
keretében hivatali, üzleti célra,
munkába járásra használták 2016ban, a 2017. január 10-ig kifizetett
költségtérítéseknél
kilométerenként még a 9 forint
számolható el adókötelezettség
nélkül.

2017. január 16.
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Hírlevelünk általános jellegéből adódóan az abban foglaltak személyre szabott értelmezésével
kapcsolatban keressék munkatársainkat.
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Az adótörvényekre, illetve a kapcsolódó egyéb jogforrásokra vonatkozóan a különböző értelmezésekből eredően eltérő gyakorlatok, eljárások, adózási
módszerek létezhetnek. A fentiekben leírtak tájékoztató jellegűek, azokat a konkrét jogesetekben mindenki csak a saját adókockázatára használhatja
fel. Az egyes ügyekkel kapcsolatosan további adóhatósági vagy egyéb államigazgatási állásfoglalás – a teljes bizonyosság nélkül – tovább csökkentheti az
adókockázatot.

