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Gazdasági munkáltató meghatározása – új szemlélet a 
külföldi kiküldetések adóztatása során 
 
The concept of economic employer - a new approach to 
the taxation of expatriates 
 

 
  A Nemzeti Adó- és Vámhivatal hon-

lapján 2012. október 31-én megjelent 
állásfoglalás új szemléletmódot tar-
talmaz a kiküldetésekhez kapcsoló-
dó, az OECD kettős adóztatás elkerü-
léséről szóló Modellegyezmény alap-
ján munkaviszonyból származó jö-
vedelem adóztatásával kapcsolatban.     
 
Az új szemlélet a külföldről Magyarország-
ra, valamint a Magyarországról külföldre 
kiküldöttek munkaviszonyból származó 
jövedelmének adóztathatóságának eldön-
tésekor alkalmazandó. 
 
A korábbiakkal ellentétben már nem csak a 
183 napos szabály, a költségviselés és költ-
ségátterhelés ténye befolyásolja a munka-
viszonyból származó jövedelem adóztatha-
tóságát, hanem most már a foglalkoztatás-
sal kapcsolatos körülmények komplexebb 
vizsgálata szükséges. A gazdasági munkál-
tató új megközelítése nyújt ebben segítsé-
get. 
 
A gazdasági munkáltató vizsgálata során, 
az új szabályok értelmében első lépésben 
az ún. integrációs tesztet kell lefolytatni, 
amely arra keresi a választ, hogy a kikül-
dött tevékenysége szervesen integrálódik-e 
annak a vállalkozásnak a tevékenységébe, 
amelynél a munkát végzi. Az integrálódás 
tekintetében a munkavállaló munkájának 
eredményével járó felelősség vagy kockázat 
viselését fogja vizsgálni az adóhatóság.  
Amennyiben a teszt alapján a jogi, vala-
mint a gazdasági munkáltató személye 
eltér, akkor az adott munkaviszony továb-
bi, komplex szempontrendszer szerinti 
vizsgálata is szükségessé válik. Ilyen szem-
pont például az, hogy ki jogosult utasítani 
a munkavállalót a munkavégzés módjára 
vonatkozóan; ki bocsátja a munkavégzés-
hez szükséges eszközöket a munkavállaló 
rendelkezésére; vagy az, hogy ki jogosult 
munkajogi szankciók alkalmazására  

The National Tax and Customs Au-

thority's statement, published on its 

website on 31 October 2012, outlines 

a new approach to the taxation of 

income related to expatriates, classi-

fied according to the OECD Model 

Double-Tax Convention as income 

from employment. 

 

The new approach applies when determin-

ing in which country the income from 

employment of expatriates seconded from 

foreign countries to Hungary or from 

Hungary to foreign countries will be tax-

able. 

 

In addition to the previous criteria (so-

called 183-day-rule, the party bearing the 

costs of employment, and whether these 

costs are cross-charged ) a more complex 

examination of the circumstances of em-

ployment will also be necessary in order to 

determine which country has the taxation 

right of the employment income.  This will 

be based on the new concept of “economic 

employer.” 

 

According to the new rules, an integration 

test must be performed as the first step 

toward identifying the economic employer, 

in which it is examined whether the expa-

triate's activities are integrated into the 

activities of the receiving company. The tax 

authority will establish integration on the 

basis of which company is responsible and 

bears the risk for the results of the em-

ployee’s activities. If the test shows that 

the legal and the economic employer are 

different, a further examination of the 

employment relationship will be  
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A korábbiakkal ellentétben már nem csak 
a 183 napos szabály, a költségviselés 
valamint a költségátterhelés ténye befo-
lyásolja a munkaviszonyból származó 
jövedelem adóztathatóságát.  
 
Not only the so-called 183-day rule, the 
party bearing the costs of employment, 
and whether these costs are cross-
charged are the only criteria to  
determine the country in which the 
income from employment is taxable. 
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a munkavállalóval szemben. A szempon-

tokat együttesen kell vizsgálni, sorrendiség 

nem állítható fel közöttük. 

 

A NAV által megadott szempontok mind-

egyikét érdemes leszabályozni a kirendelé-

si szerződésekben, annak érdekében, hogy 

a gazdasági munkáltató személye (ami 

elérhet a jogi értelemben vett munkáltató-

tól) megfelelően alátámasztható legyen a 

jövőbeni kiküldetésekkel kapcsolatos 

munkaviszonyból származó jövedelmek 

adóztathatóságának megállapításakor.  

 

Az új megközelítés tükrében az is előfor-

dulhat, hogy egy külföldi magánszemély-

nek a Magyarországon végzett munkájából 

származó jövedelmét Magyarországnak 

lesz joga megadóztatni, még abban az 

esetben is, ha a Magyarországon töltött 

munkavégzés időtartama nem haladja meg 

a 183 napot, valamint a küldő cég viseli a 

költségeket, és ezen költségek nem is ke-

rülnek átterhelésre a magyar társaságra. 

 

 

* * * 

 
Amennyiben a fentiekkel kapcsolatban 
bármilyen kérdése lenne, kérjük, forduljon 
Horváthné Szabó Beátához (phone: +36 
1 461 9283, 
e-mail: beata.horvathne@hu.pwc.com), 
Mochlár Orsolyához (phone: +36 1 461 
9794,  
e-mail: orsolya.mochlar@hu.pwc.com) 
illetve szokásos kapcsolattartó partneré-
hez. 
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required according to a complex set of 

criteria. The criteria include which com-

pany: is entitled to give instructions to the 

employee, provides the employee with the 

tools needed for work, or is entitled to 

apply sanctions on the employee under 

labour law. All the above criteria must be 

examined jointly and may not be priori-

tised. 

 

To provide sufficient basis for determining 

the economic employer (which could be 

different from the employer in legal 

terms) when deciding in which country 

the future incomes from employment will 

be taxable, all the above aspects of em-

ployment are recommended to be set out 

in the secondment agreement. 

 

The new approach might result in a situa-

tion in which Hungary is entitled to tax on 

a foreign individual's income acquired 

from work performed in Hungary, even if 

the employment in Hungary does not 

exceed 183 days, the related costs are 

borne by the seconding company and will 

not be charged to the Hungarian com-

pany. 

 

* * * 

 
If you have any questions regarding the 
above, please contact Beáta Horváthné 
Szabó (phone: +36 1 461 9283, 
e-mail: beata.horvathne@hu.pwc.com), 
Orsolya Mochlár (phone: +36 1 461 9794,  
e-mail: orsolya.mochlar@hu.pwc.com) or 
your usual relationship partner. 
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