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Személyi jövedelemadó
 Nem minősül kiküldetésnek (az egyetlen kivételről később).
 Magyar adóügyi illetőségű megítélése
Külföldi illetőségű magánszemély külföldi jövedelme Magyarországon nem adózik.

 Van-e kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezmény? Ha igen, hogyan dönt az
illetőségről (ügydöntő!)? Kizárja a külföldi állam adóztatási jogát? Esetről esetre
vizsgálandó!
Pl. 2011. évi CXLIV. törvény (UK)
4. cikk: az illetőséget az állandó lakóhely, majd a létérdek központja határozza meg
20. cikk (kutatói cikk): kutatók esetében 2 évre kizárja a fogadó ország adóztatási
jogát (amennyiben magyar illetőségűnek tekinthető)
 A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. tv. 1. sz. mellékletének 4.2.
pontja alapján adómentes Magyarországon.
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Társadalombiztosítás
 Ha a külföldi munkavégzés helye EU (EGT) tagállam / Svájc vagy saját biztosítási
rendszerrel rendelkező nemzetközi szervezet → járulékfizetés külföldön (ennek
tényét be kell jelenteni az egészségbiztosítóhoz)
Európai Egészségbiztosítási kártya birtokában → orvosilag szükséges egészségügyi
ellátás igénybe vehető Magyarországon.
 Ha a külföldi munkavégzés helye olyan állam, amellyel van kétoldalú szociális
biztonságról szóló egyezmény → járulékfizetés külföldön. További országspecifikus
információk a NEAK honlapján.
 Ha a külföldi munkavégzés helye egyik fenti kategóriába sem esik + Magyarországon
lakóhellyel rendelkezik a kutató (lakcímkártya) → továbbra is fizetni kell
Magyarországon az egészségügyi szolgáltatási járulékot.
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Kivétel: RISE top-up allowance
 Kiküldetésnek minősül.
 Külön jogcím kialakításával (pl. szerződés mobilitási támogatásra) biztosítható az
adó- és járulékmentesség (különben napidíjnak minősül).
(Amennyiben külföldi kutatót fogad magyar intézmény, az a társadalombiztosítás
ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről
szóló 1997. évi LXXX. tv. 11. § (2) bekezdésének a) pontja miatt nem válik
biztosítottá.)
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Munkaszerződés vagy megbízási szerződés?
A támogatási szerződés szerint
[…] the recruited researchers comply with the following conditions:
(i) be recruited by the beneficiary under an employment contract (or other direct
contract with equivalent benefits, including social security coverage) or — if not
otherwise possible under national law — under a fixed-amount-fellowship agreement
with minimum social security coverage; Mindkettő teljesíti (a családra nem terjed ki az
egészségbiztosítás!)
[…]
(iii) be employed full-time, unless the Agency has approved a part-time employment
for personal or family reasons;
(iv) be working exclusively for the action; Mindkettő esetében kiköthető.
[…]
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Lehet-e adómentesen ösztöndíjat juttatni?
(Megelőző lépés: van-e kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezmény?)
A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. tv. 1. sz. melléklete rendelkezik az szja
mentes bevételekről:
4. Egyes tevékenységekhez kapcsolódóan adómentes:
4.7. c) a két- és többoldalú nemzetközi megállapodások alapján, valamint európai uniós és hazai
költségvetési forrásból finanszírozott nemzetközi oktatási, képzési, kutatásfejlesztési és
kulturális mobilitási programok keretében belföldi és külföldi magánszemélyek részére
folyósított ösztöndíj, egyéb juttatás, nyújtott kedvezmény,
bármely esetben feltéve, hogy az nem minősül tevékenység ellenértékének;
 Tevékenység ellenértékének minősül a living allowance és a napidíj (amennyiben a szállásról
és az utazási költségről rendelkeznek bizonylattal, ezek az összegek nem a napidíj részei).
 A mobility és family allowance esetében külön jogcím kialakításával (pl. mobilitási támogatás)
biztosítható az adó- és járulékmentesség.
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