FINACONT ADÓ HÍRLEVÉL
Belföldi kiküldetés költségtérítése 2016-tól
A Rendelet hatálya mindazon
munkáltatókra és munkaviszonyban
álló
munkavállalókra
kiterjed,
amelyek
esetében
törvény,
kormányrendelet
vagy
törvény
felhatalmazása
alapján
kiadott
miniszteri rendelet eltérő szabályt
nem állapít meg.

Kis Gábor

„2016. január 1-től
hatályos a belföldi
hivatalos kiküldetést
teljesítő
munkavállalók
költségtérítéséről
szóló 437/2015. (XII.
28.)
Kormányrendelet.”

A Rendelet alapján a belföldi
hivatalos
kiküldetésben
lévő
munkavállalónak
többletköltségei
fedezetére a kiküldetés tartamára
költségtérítés (napidíj) jár. A napidíj
számlával, egyszerűsített számlával
igazolt
összegként
vagy
költségátalányként számolható el.
Átalányként
a
munkavállalót
legalább napi 500 forint napidíj illeti
meg.
A rendszeresen kiküldetést teljesítő
munkavállalónak a munkáltató havi
átalányt állapíthat meg. Ennek
összegét az egy napra megállapított
napidíj-átalány és a havi átlagban
kiküldetésben töltött naptári napok
figyelembevételével
kell
meghatározni.
Nem számolható el napidíj abban az
esetben, ha a távollét időtartama a hat
órát nem éri el, vagy ha a munkáltató
a munkavállaló élelmezését a
kiküldetés helyén biztosítja. A
főszabálytól eltérően a belföldi
közúti árufuvarozásban és személyszállításban gépkocsivezetőként és
árukísérőként

2016. január 11.

foglalkoztatott
magánszemély
részére - a hat órát meghaladó kiküldetés esetén - adható napidíjátalány 3.000 forint, feltéve, hogy a
munkáltató a kiküldetés többletköltségeire tekintettel más juttatást
nem ad.
A belföldi közúti árufuvarozásban és
személyszállításban gépkocsivezetőként és árukísérőként foglalkoztatott
magánszemélyek vonatkozásában a
feltételek fennállása esetén a napi
3.000
forint
összegű
napidíj
adómentes
(igazolás
nélkül
elszámolható költség) az SZJA
törvény szerint. Más magánszemélyek esetén a napidíj nem
önálló tevékenységből származó
jövedelemként adóköteles.
Hírlevelünk
általános
jellegéből
adódóan az abban foglaltak személyre
szabott értelmezésével kapcsolatban
keressék munkatársainkat.

Bármely kérdés esetén forduljon hozzánk bizalommal!
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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.

