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KÉRELEM külföldi munkáltatónál, külföldön végzett munkával kapcsolatos 

költségérvényesítés iránt  

- személyi jövedelemadó-bevallás       évre 
(A formanyomtavány kitöltése előtt olvassa el az útmutatót.) 

 Az adózó családi és 
utóneve  

      

Lakóhelyi adatok 
(település, utca, házszám) 

      

Irányítószám és a posta 
megnevezése 

      

Adószám                  
 

 
 

1. ÉTKEZÉSI KÖLTSÉGEK MUNKA KÖZBEN 
 

1.1. Tényleges napi munkahelyi jelenlét (éves szabadság, betegállomány  vagy egyéb távollét 
nélkül) – legalább napi  4-től 10 óra 

 

Hónap Napi jelenlét  
(legalább 4-től 10 óra) 

Hónap Napi jelenlét  
(legalább 4-től 10 óra) 

Január    nap Július    nap 

Február    nap Augusztus    nap 

Március    nap Szeptember    nap 

Április    nap Október    nap 

Május    nap November     nap 

Június    nap December    nap 

 

A        -tól         -ig terjedő időszakban ténylegesen jelen voltam a munkahelyemen, öszesen 

    napot, ezért érvényesítem az étkezési költségtérítést       EUR összegben (jelenléti napok száma  

x 11,02 EUR (2022 augusztusáig bezárólag) vagy 14,33 EUR (2022 szeptemberétől)).       

 
1.2. Napi munkahelyi jelenlét 10 óra vagy annál több  

 
A        -tól         -ig terjedő időszakra, amikor  10 órát vagy ennél többet voltam jelen a 

munkahelyemen,  érvényesítem még az étkezési költségtérítést is        óráért       EUR összegben 

(további mukahelyi jelenléti órák száma  8 órai munkahelyi jelenlét után x 1,37 EUR (2022 augusztusáig 

bezárólag) vagy 1,78 EUR (2022 szeptemberétől)). *      

*Ezek  a költségek csak a  harmadik oldalon lévő napi munkahelyi jelenléti adatokat bejegyzésével 

érvényesíthetők. 
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 2.  MUNKÁBA JÁRÁSI ÉS HAZAUTAZÁSI  ÚTIKÖLTSÉGEK  

A saját szállítóeszközömmel való utazásért költségtérítést érvényesítek az egyes hónapokra az egy 

irányba megtett       km-ért  a         címen lévő szokásos lakóhelytől1 az alábbi címen lévő  

munkavégzés helyéig2 :         

Hónap Egyes hónapban megtett 
kilométer 

 

Hónap Egyes hónapban megtett 
kilométer 

 

Január       km Július       km 

Február       km Augusztus       km 

Március       km Szeptember       km 

Április       km Október       km 

Május       km November        km 

Június       km December       km 

 

A munkába járási és hazautazási útiköltséget a        -tól         -ig terjedő időszakra érvényesítem  

      EUR végösszegben (megtett km x 0,18 EUR (2022 júniusáig bezárólag) vagy 0,21 EUR (2022 

júliusától)). 

 

3. Megjegyzés, magyarázat  

      

4. Mellékelt bizonyítékok  

-       

-       

-       

-       

 

Kijelentem, hogy az adatok valósak és helyesek. 

 

 
      

Hely és dátum 
 

Aláírás 

 
1 A szokásos lakóhely a munkavállalaló azon lakóhelye, mely a legközelebbi a munkavégzés helyéhez. A munkavállaló egyéb lakóhelye csak 

akkor  szokásos lakóhelye, ha a munkavállaló onnan legalább hetente négyszer utazik a munkavégzés helyére. 
2 A munkavégzés helye az a hely, ahol a munkavégzés történik, illetve ahol a munkát elkezdik.  
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8 órás munkahelyi jelenlét utáni  pótórák a 10 órát meghaladó munkahelyi jelelenlét napjaiban 

kifejezve   

nap       összesen    óra nap      összesen    óra nap      összesen    óra 

nap       összesen    óra nap      összesen    óra nap      összesen    óra 

nap       összesen      óra  nap      összesen    óra nap      összesen    óra 

nap       összesen    óra nap      összesen    óra nap      összesen    óra 

nap       összesen    óra nap      összesen    óra nap      összesen    óra 

nap       összesen    óra nap      összesen    óra nap      összesen    óra 

nap       összesen    óra nap      összesen    óra nap      összesen    óra 

nap       összesen    óra nap      összesen    óra nap      összesen    óra 

nap       összesen    óra nap      összesen    óra nap      összesen    óra 

nap       összesen    óra nap      összesen    óra nap      összesen    óra 

nap       összesen    óra nap      összesen    óra nap      összesen    óra 

nap       összesen    óra nap      összesen    óra nap      összesen    óra 

nap       összesen    óra nap      összesen    óra nap      összesen    óra 

nap       összesen    óra nap      összesen    óra nap      összesen    óra 

nap       összesen    óra nap      összesen    óra nap      összesen    óra 

nap       összesen    óra nap      összesen    óra nap      összesen    óra 

nap       összesen    óra nap      összesen    óra nap      összesen    óra 

nap       összesen    óra nap      összesen    óra nap      összesen    óra 

nap       összesen    óra nap      összesen    óra nap      összesen    óra 

nap       összesen    óra nap      összesen    óra nap      összesen    óra 

nap       összesen    óra nap      összesen    óra nap      összesen    óra 

nap       összesen    óra nap      összesen    óra nap      összesen    óra 

nap       összesen    óra nap      összesen    óra nap      összesen    óra 

nap       összesen    óra nap      összesen    óra nap      összesen    óra 

nap       összesen    óra nap      összesen    óra nap      összesen    óra 

nap       összesen    óra nap      összesen    óra nap      összesen    óra 

nap       összesen    óra nap      összesen    óra nap      összesen    óra 

nap       összesen    óra nap      összesen    óra nap      összesen    óra 

nap       összesen    óra nap      összesen    óra nap      összesen    óra 

nap       összesen    óra nap      összesen    óra nap      összesen    óra 

nap       összesen    óra nap      összesen    óra nap      összesen    óra 

nap       összesen    óra nap      összesen    óra nap      összesen    óra 

nap       összesen    óra nap      összesen    óra nap      összesen    óra 

nap       összesen    óra nap      összesen    óra nap      összesen    óra 

nap       összesen    óra nap      összesen    óra nap      összesen    óra 

nap       összesen    óra nap      összesen    óra nap      összesen    óra 

nap       összesen    óra nap      összesen    óra nap      összesen    óra 

nap       összesen    óra nap      összesen    óra nap      összesen    óra 

nap       összesen    óra nap      összesen    óra nap      összesen    óra 

nap       összesen    óra nap      összesen    óra nap      összesen    óra 

nap       összesen    óra nap      összesen    óra nap      összesen    óra 

 

 

                                                                                                                                        ____________________________ 
                                                                                                                                                              Aláírás                              


