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Kitöltési útmutató  a KÉRELEM külföldi munkáltatónál, külföldön végzett munkával 

kapcsolatos költségérvényesítés iránti formanyomtatányhoz  

- személyi jövedelemadó-bevallás  _____ évre   
 
Jogalap 

Azon adózóknak - Szlovénia rezidenseinek, akik külföldi munkáltatónál, külföldön végzett 

munkavégzésből  származó jövedelmet kapnak  a Személyi  jövedelemadóról szóló törvény - ZDoh-2  

45. §-a alapján  ezen jövedelemből az adóalapba nem számít be az alábbi jövedelem:  

• munka közbeni étkezési költség mértékében és  

• munkába és hazafelé meneteli utazási költség mértékében  

a tényleges külföldi munkahelyi jelenlétre való tekintettel azon feltételekkel és mértékben, melyet 

Munkaviszonyból származó költségtérítésre és egyéb jövedelemre vonatkozó  adókezelésről szóló 

Rendelet  (a folytatásban: Rendelet) határoz meg.  A munka közbeni  étkezési költségek olyan 

mértékben  kerülnek elismerésre, 80 %-al növelve, azon mértékre vonatkozóan, mint ahogy ezt a 

Rendelet kimondja.  

 
Költségérvényesítés módja   

Szlovénia azon rezidensének, aki külföldi munkaviszonyból származó,  külföldi mukáltatónál tesz szert 

jövedelemre, saját magának kell a jövedelmet bevallania  »Rezidensek adóbevallása munkaviszonyból 

és nyugdíjból származó  jövedelem   személyi jövedelemadó- előleg kivetésére«; a személyi 

jövedelemadó- előleg kivetésére vonatkozó ( adóbevallási formanyomtatvány  a kitöltési útmutatóval 

együtt az SzK Pénzügyi Igazgatósága honlapján van közzétéve). Az adóbevallásba be kell írni a teljes 

jövedelem összegét a munka közbeni étkezési költség és a munkába és hazafelé meneteli utazási 

költség mértékében. Az adózó segítségként ezt  a formanyomtatványt használja – Külföldi 

munkáltatónál, külföldön végzett munkával kapcsolatos költségérvényesítési iránti kérelem  

    

Az SzK Pénzügyi Igazgatósága  Szlovénia rezidenseinek legkésőbb folyó év május 31-ig kiküldi az 

elmúlt évre vonatkozó személyi jövedelemadó tájékoztató jellegű kiszámítását, mely figyelembe veszi 

a személyi jövedelemadó-előleg kivetési adóbevallásban feltüntetett adatokat is. A munka közbeni 

étkezési költségek, a munkába járási és hazautazási útiköltségek, melyeket az adózó  a személyi 

jövedelemadó-előleg kivetési adóbevallásban érvényesített, melyek a külföldi munkahelyen való 

tényleges  jelenlétet igazoló  benyújtott bizonyítékok alapján  lettek elismerve az egyes hónapokra 

vonatkozóan, a személyi jövedelemadó tájékoztató jellegű kiszámításánál is el lesznek ismerve. 

 
Ha az adózó a személyi jövedelemadó tájékoztató jellegű kiszámítása áttekintésekor megállapítja, hogy 

a külföldről származó jövedelemre vonatkozó adatokat megfelelően kell módosítani, vagy ki kell 

egészíteni, a személyi jövedelemadó tájékoztató jellegű kiszámítása kézhez vételétől számított 15 

napon belül benyújtja a  személyi jövedelemadó tájékoztató jellegű kiszámításával szembeni 

fellebbezést. Az adózó a fellebbezésben érvényesítheti a költségekkel kapcsolatos összes  módosítást 

és kiegészítést. 

   

Amennyiben az adózónak folyó év június 15-ig nem kézbesítik az elmúlt évre szóló személyi 

jövedelemadó tájékoztató jellegű kiszámítását, az adózónak a személyi jövedelemadó- bevallást az 

elmúlt évre vonatkozóan saját magának kell benyújtania július 31-ig.  

 

A személyi jövedelemadó tájékoztató jellegű kiszámítása, a személyi jövedelemadó tájékoztató jellegű 

kiszámításával szembeni fellebbezés és a személyi jövedelemadó bevallás az SzK Pénzügyi 

Igazgatósága honlapja nyomtatványai között van. 

 

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO4697
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=URED4359
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=URED4359
http://www.fu.gov.si/davki_in_druge_dajatve/podrocja/dohodnina/dohodnina_dohodek_iz_zaposlitve/#c1108
http://www.fu.gov.si/davki_in_druge_dajatve/podrocja/dohodnina/letna_odmera_dohodnine/#c1075
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Személyi jövedelemadó-bevallás __________évre  

A formanyomtatvány címébe kötelező beírni azt az évet, amelyre benyújtják a személyi 

jövedelemadó-bevallást.   

 

Munka közbeni étkezési költségek 

A Rendelet 2. §-a alapján  és figyelembe véve a ZDoh-2  45. §-t,  Szlovénia rezidensének, aki   külföldi 

munkáltatónál, külföldi munkaviszony alapján   külföldi  munkavégzésből  származó jövedelmet kap napi 

4  vagy több órás munkahelyi jelenlétért, az étkezési költség 11,02 euró (2022 augusztusáig bezárólag) 

vagy 14,33 euró (2022 szeptemberétől) összegben kerül elismerésre.  

 

Azon napokra vonatkozóan, amikor tíz vagy több órát dolgozik, az étkezési költségek további  1,37 euró 

(2022 augusztusáig bezárólag) vagy 1,78 euró (2022 szeptemberétől) összegben kerülnek elismerésre, 

a nyolc órát meghaladó minden egyes további letöltött munkahelyi jelenlétért. Az adózó ezeket a  

költségeket csak akkor érvényesítheti, ha kitölti a nyomtatvány harmadik oldalán lévő táblázatot is. »8 
órás munkahelyi jelenlét utáni  pótórák a 10 órát meghaladó munkahelyi jelelenlét napjaiban 
kifejezve«.  

 

Munkába járási és hazautazási útiköltség 

A Rendelet 3. § nyolcadik bekezdésében foglalt rendelkezés alapján azon  munkavállalónak, aki kölföldi 

munkaviszonyból származó jövedelemre tesz szert,  a munkába járási és hazautazási útiköltség 0,18 

euró (2022 júniusáig bezárólag) vagy 0,21 euró (2022 júliusától) összegben kerül elismerésre a 

szokásos lakóhely és a munkavégzés helye közötti távolság minden egyes megtett teljes kilométere 

után. 

 

 Szokásos lakóhelynek  minősül  a munkavállaló 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 munkavégzás helyére. A munkavégzés helye az a hely, ahol a 

munkavégzés történik, illetve ahol a munkát elkezdik.  

 
Amennyiben a szlovén rezidensek külföldi ideiglenes lakóhelyükről   naponta   utaznak munkahelyükre, 

ez a lakóhely az adózó szokásos lakóhelyének minősül. Az adóhatóság ebben az esetben az adózónak  

csak a ténylegesen keletkezett  költségeket ismeri el, azaz a munkába járási és hazautazási útiköltséget 

a szokásos lakóhely (hét közben ez a  külföldi lakóhely) és a munkavégzés helye között (a munkáltató 

külföldi székhelye), arra való  tekintet nélkül, hogy ezek az  adózók a hét végén, ünnepek, szabadság 

idején, ….általában Szlovéniában laknak, ahová hetente hazatérnek.  

 

Mellékelt bizonyítékok 

Az adózó köteles az adóalap csökkentése érvényesítésével kapcsolatban az előbb említett  külföldi 

munkavégzésre vonatkozó költségeket igazolni az adóhatóságnak, hogy  ténylegesen keletkeztek ilyne 

jellegű költségei és be kell biztonyítania a munkahelyen lévő napi jelenlétet, mivel a  külföldi 

munkavégzéssel kapcsolatos költségek az adózó külföldi munkahelyen való tényleges jelenlétére való 

tekintettel kerülnek elismerésre.  

 

Az adózónak a munka közbeni étkezési költségek, a munkába járási és hazautazási útiköltségek  a  

külföldi munkahelyen való napi jelenlétet igazoló bizonyítékok alapján kerülnek elismerésre, pl.: 

- a külföldi munkáltató részéről kiállított fizetési lappal, amelyből kiderül a dolgozó munkahelyen való 

tényleges jelenléti napjainak száma a naptári év  egyes hónapjában, vagy   

- a külföldi munkáltató részéről kiállított igazolással a dolgozó munkahelyen való jelenléti napjainak 

száma a naptári év meghatározott hónapjában, vagy   
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- egyéb dokumentum benyújtásával, mely kétségkívül bizonyítja az adózó külföldi munkahelyen való 

jelenlétét. 

 

Ha az adózó meghatározott munkanapra érvényesíti az étkezési költségtérítésre vonatkozó kiegészítő 

összeg csökkentését  (a kérelem 1.2. pontja), be kell nyújtania a megfelelő igazolást a munkavégzés 

helyén való napi jelenlét óráinak számáról. 

 

Az adózó a munkába járással és hazautazással keletkező útiköltségeket az adóhatóságnak  a 

lebonyolított munkába járásról és hazautazásról szóló írásbeli  nyilatkozat benyújtásával bizonyítja, a  

szokásos lakóhely és a munkavégzés helye közötti távolság kilométerének pontos feltüntetésével, 

valamint egyéb dokumentumokkal, melyek bizonyítják a ténylegesen lebonyolított  munkába járást és 

hazutazást (pl. autópálya-, autópálya alagút használati  díjról szóló igazolás).  

 

Az adózó a kitöltött formanyomtatvány aláírásásal igazolja a felsorolt adadok valódiságát és 

helyességét.  

 

                                                                                                                       


