FINACONT ADÓ HÍRLEVÉL
Költségtérítés home-office-ban dolgozó munkavállalóknak a vészhelyzet idejére

Kis Gábor
„A 487/2020. (XI. 11.)

Kormányrendelet a
veszélyhelyzet
idejére lehetőséget
biztosít arra, hogy a
munkavállalóknak a
távmunkavégzés
során felmerülő
költségeit „igazolás
nélkül” megtérítsék
a foglalkoztatók. A
rendelet viszonylag
tág lehetőséget
biztosít a
költségtérítésre,
viszont a jelenlegi
szabályozás szerint
csak 2021. február 8ig érvényes.”

A
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Kormányrendelet a veszélyhelyzet
idejére lehetőséget biztosít arra,
hogy a munkavállalóknak a
távmunkavégzés során felmerülő
költségeit
„igazolás
nélkül”
megtérítsék a foglalkoztatók. A
rendelet viszonylag tág lehetőséget
biztosít a költségtérítésre, viszont
a jelenlegi szabályozás szerint csak
2021. február 8-ig érvényes.
A veszélyhelyzet ideje alatt a
munkáltatók a minimálbér 10%át elérő összeget (ez 2020-ban
16.100,- Ft/hó) adhatnak a
távmunkavégzésben
dolgozó
munkavállalóiknak, mely összeg
olyan költségtérítésnek minősül,
amivel
szemben
a
munkavállalónak
nem
kell
tételesen elszámolnia és a kapott
térítés
mégsem
növeli
az
adóalapját. Tehát az összeg
igazolás nélkül adható, vagyis a
munkavállalóknak
nem
kell
számlákkal igazolni, hogy a
juttatást mire költötte és ezáltal a
munkáltatóknál sem merül fel
adminisztratív többletteher.
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Amennyiben
az
érintett
munkavállalók az adott hónap
csak egy részében dolgoznak
home-office-ban, akkor a fenti
összeget arányosítani kell az
otthon töltött napok száma
szerint.
A
fenti
juttatás
nyújtásához
azonban
több
jogszabályi feltételnek is meg kell
felelni.
A
Kormányrendelet
szerinti
költségtérítés
a
Munka
Törvénykönyve (MT) szerinti
távmunka
esetén
jár,
a
távmunkával
kapcsolatos
költségek
fedezésére.
Ezek
jellemzően az internet használat,
számítógép,
vagy
számítástechnikai eszközök beszerzése,
tovább
a
munkavégzéshez
kapcsolódó
rezsi
költségek.
Távmunkavégzés esetén az a
munkaszerződésben, a felek által
meghatározott
hely
minősül
munkahelynek,
ahol
a
munkavállaló
információtechnológiai
vagy
számítástechnikai eszközzel rendszeresen a
munkáját végzi.
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Az
MT
úgy
rendelkezik,
hogy
a
távmunkavégzést munkaszerződésbe kell
foglalni, de a Kormányrendelet mentesítési
lehetőséget biztosít, amely szerint a
veszélyhelyzet ideje alatt a munkavállaló és a
munkáltató az MT távmunkára vonatkozó
előírásától megállapodásban eltérhetnek. Ez
értelmezhető úgy, hogy a felek közösen
eltérnek
például
a
távmunkavégzés
munkaszerződésben történő rögzítésétől.
Tehát fontos, hogy a távmunkavégzés (homeoffice)
módjáról,
feltételeiről,
stb.
megállapodás jöjjön létre, amelyben a felek
rögzítik,
hogy
a
Kormányrendeletre
hivatkozva mely pontokon és miként térnek el
az MT rendelkezéseitől. Tehát a költségtérítés
jogosságának megalapozása kapcsán nem
elegendő, ha a munkáltató a saját home-office
szabályzatára hivatkozik.
A Kormányrendelet szerint a kedvezményes
(átalány) költségtérítéssel egyidőben a
munkavállalók nem vehetnek igénybe más, a
személyi jövedelemadóról szóló törvényben
nevesített, a távmunkavégzésre tekintettel járó
egyéb költségtérítést
•

•

Mivel a Kormányrendelet a Munka
Törvénykönyvét és azon belül a távmunka
szabályait jelöli ki viszonyítási alapnak, így a
kapott költségtérítés nem szabadfelhasználású
összeg, viszont a minimálbér 10 százalékáig
nem kell elszámolni a térítéssel szemben.
Tehát a kapott összeg nem adómentes
jövedelem,
hanem
egy
meghatározott
költségtérítés, amivel szemben nem kell
bizonylatokkal elszámolni.
A fenti, távmunkavégzéshez kapcsolódó
juttatás a jelenleg hatályos jogszabályi
rendelkezések alapján 2021. február 8-ig
adható és csak a Munka Törvénykönyve
szerinti jogviszonyban történő foglalkoztatás
kapcsán.
Hírlevelünk általános jellegéből adódóan az
abban
foglaltak
személyre
szabott
értelmezésével
kapcsolatban
keressék
munkatársainkat.

az internethasználat díját (ideértve
különösen az egyszeri, a havi, a
forgalmi díjat) és a
munkáltató székhelyétől, telephelyétől
elkülönült munkavégzési hely bérleti
díját, a fűtési, világítási és technológiai
energia díját illetően.

Bármely kérdés esetén forduljon hozzánk bizalommal!
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