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Változott a kiküldetés fogalma  

 

 
Tisztelt Partnerünk! 
 

 

A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi 

CXVII. törvényben (a továbbiakban: Szja tv.) 2016. 
augusztus 1-jétől módosult a kiküldetés 
(kirendelés) fogalmi meghatározása. 

Elválik egymástól a munkajogi és az adójogi 

kiküldetés fogalma.  

Kiküldetésnek minősülő utazás 
 
Az Szja tv. új meghatározása szerint kiküldetésnek 

minősül a munkáltató által elrendelt hivatali, üzleti 
utazás (Hivatali, üzleti utazás = a munkáltató 

(kifizető) tevékenységével összefüggő feladat 

ellátása érdekében szükséges utazás.) 

Korábban (főszabály szerint) a munkáltató által 

elrendelt, a munkaszerződésben rögzített 
munkahelytől eltérő helyen történő munkavégzés 
minősült kiküldetésnek. 

 

Kiküldetésnek minősül továbbá a rendvédelmi 

feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának 

szolgálati jogviszonyáról szóló törvény szerinti 

rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos 

állományának szolgálati érdekből történő 

áthelyezése, vezénylése, átrendelése, valamint a 

Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses 

állományú katonájának szolgálati érdekből történő 

áthelyezése, vezénylése is. 

 

A kiküldetés minősítésénél 2016. augusztus 1-jétől 

tehát már nincs jelentősége a hivatali, üzleti utazást 

teljesítő munkavállaló munkaszerződésben 

megjelölt munkahelyének, és annak sem, ha azt a 

szerződésben nem rögzítették. 

 

A módosítás alapján az olyan munkakörökben, 

amelyekben a munkavállalók rendszeresen a 

lakóhelyükről indulva keresik fel munkavégzés 

céljából az üzleti partnereket (pl. ügynökök, 

szervízelők, fuvarozók), az első partnerhez történő 

utazás is – mint hivatali, üzleti utazás – 

kiküldetésnek minősül. 

 

Nem minősül kiküldetésnek 
 
A személyi jövedelemadó szempontjából nem 

minősül kiküldetésnek  

- a munkába járás,  

- a lakóhelyről, tartózkodási helyről a 

munkáltató székhelyére, telephelyére 

történő oda- és visszautazás. 

 

Nem tekinthető hivatali, üzleti utazásnak, így 

kiküldetésnek sem, az olyan utazás, amelyre 

vonatkozó dokumentumok és körülmények 

(szervezés, reklám, hirdetés, útvonal, úti cél, 

tartózkodási idő, a tényleges szakmai és 

szabadidőprogram aránya stb.) valós tartalma 

alapján akár közvetve is megállapítható, hogy az 

utazás csak látszólagosan hivatali, üzleti. 

 

*** 

 

Reméljük, hogy tájékoztatónkat hasznosnak találták. 

Amennyiben a fentiekkel kapcsolatban, illetve 

egyéb, az adózást érintő területtel összefüggésben 

kérdésük merülne fel, készséggel állunk 

rendelkezésükre. 
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