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Bevezető
Külföldi személyek vállalkozási lehetősége Szlovákiában szerteágazó téma,
mivel a feltételek és lehetőségek nagyon sokrétűek. A témához kapcsolódva
szükségszerű az általános alapvető fogalmak ismerete.
E kiadvány összefoglalja azt a jogi keretet, melyen belül különböző formák és
lehetőségek nyílnak a Szlovákián kívüli, állandó lakóhellyel rendelkező természetes
személy számára, illetve Szlovákián kívüli székhellyel rendelkező jogi személy
számára.
A gyakorlatban eltérő feltételek vonatkoznak a
szervezeti és jogi formákra, amelyek keretén belül vállalkozhat határokon
kívüli lakóhellyel rendelkező magánszemély Szlovákiában,
tevékenység időtartamára – ettől függenek további vállalkozási lehetőségek,
Szlovákián belüli vállalkozói tevékenység jogi formájára,
szakmai felkészültség teljesítésére és igazolására,
feddhetetlenség teljesítésére és igazolására,
vállalkozás jogosultságának keletkezésére Szlovákián belül annak
függvényében,
hogy
önkéntes
vagy
kötelező
a
bejegyzés
a
cégnyilvántartásban.
A szlovák vállalkozói környezetben 2011-ben és 2012-ben sok előírás változott,
és lényeges változások várhatóak 2013. január 1-jétől. Főképpen ezeket szedtem
egy csokorba, némi magyarázattal kiegészítve.
A kiadványban igyekeztem gyakorlatiasan fogalmazni, köznyelvi kifejezéseket
használni. Mégis néhány téma esetében szükségesnek tartottam a jogi előírások
pontos idézetét és magyarázatát. Ami mindenki számára fontos tudnivaló, azt piros
színnel emeltem ki.
Ezt a kiadványt egyaránt kezébe veheti, és tanulmányozhatja az a vállalkozó,
aki már néhány éve működteti vállalkozását Szlovákiában, de hasznát veheti az is,
aki most készül vállalkozást indítani a szomszédos országban.
Várom kérdéseiket, észrevételeiket, javaslataikat a mark-janokova@stonline.sk
e-mail címen.

Itt köszönöm meg a segítségét Mucsné Tóth Máriának, Mucs Gyulának, Bódi
Ernőnek, Kiss Andrásnak és Kővári Károlynak, akik értékes megjegyzéseikkel
hozzájárultak e kiadvány tartalmának bővítéséhez.
Párkány, 2012. november 15.
Janok Júlia
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Általános fogalmak
„DPH”
E kiadványban a leggyakoribb kifejezések, illetve rövidítések közé tartozik a
DPH – a szlovák hozzáadott érték, azaz adó. A magyar ÁFÁ-tól való
megkülönböztetés érdekében az eredeti rövidítést használom.
„Korlátolt adókötelességű adóalany” = Más államban adózó külföldi
„Külföldi személy vállalkozása” Szlovákia területén: a megfogalmazás alatt
olyan tevékenység végzése értendő, amely Szlovákia területén létrehozott szervezeti
egység által, vagy úgynevezett „külföldi személy vállalata” által történik. *2
Nem minősülnek „külföldi személy vállalkozásának” a következő formák:
határokon kívüli lakóhellyel rendelkező természetes személyek, illetve határokon
kívüli székhellyel rendelkező jogi személyek vagyoni részesedése szlovák jogi
személyekben (ebben az esetben szlovák jogi személyről van szó),
külföldi jogi személy székhelye áttelepítése a Szlovák Köztársaság területére (a
külföldi jogi személyből szlovák jogi személy „keletkezik”, amelyre a szlovák
előírások vonatkoznak),
külföldi természetes személyek tevékenysége, melyek a „külföldi személy”
nevében vagy képviseletében tevékenykednek a Szlovák Köztársaság területén,
határon átnyúló szolgáltatások (a 2006/123/ES - Szolgáltatási irányelv
értelmében) *2
„Külföldi személy”
Abban az esetben beszélünk „külföldi személyről”, ha a jogi személy székhelye
vagy fő tevékenységének központja a Szlovák Köztársaság területén kívül
helyezkedik el.
Nem lehet egyenlőséget tenni a „külhoni” és a „külföldi természetes személy”
megnevezések között. „külhoni” minden olyan természetes személy, aki nem a
Szlovák Köztársaság állampolgára. Ezzel szemben a „külföldi természetes személy”
olyan természetes személy, akinek állandó lakóhelye a Szlovák Köztársaság
területén kívül van.

Kereskedelmi törvénykönyv és cégbírósági bejegyzés
2011-ben, de főképpen 2012-ben a gyakorlatba is bevezették, hogy egy
újonnan létesített társaság vállalkozói engedélye kiállításával egyben kérheti az
Egyablakos Ügyintézési Pontok által a cégbíróság felé történő elektronikus kérelem
benyújtását. Az ügyvédi hivatalokban egyébként általában meghatalmazás alapján
hiteles elektronikus aláírással az ügyvédi hivatal elektronikusan nyújtja be a
cégbíróság felé a bejegyzési kérelmet. Ennek előnye, hogy az elektronikus
beadványok esetén a cégbírósági illeték csupán fele (azaz 166 EUR) a klasszikus
beadvány esetén fizetendő illetéknek (332 EUR).
A cégjegyzéki módosításokra is ugyanez vonatkozik. Az elektronikus
módosítási kérelem esetén az illeték csupán 33 EUR, míg a klasszikus módosítási
kérelem benyújtása esetén az illeték 66 EUR.
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A számítógépes technikának köszönhetően tehát a cégbírósági bejegyzések és
módosítások is olcsóbbak lettek Szlovákiában.
A 2012-ben elfogadott törvénymódosítások közé tartozik az is, hogy új céget
csak az adóhatóság jóváhagyásával lehet alapítani. Szükséges lesz ugyanis az
adóhatóság igazolása arról, hogy az alapító tagok, illetve az ügyvezetők és a
felügyeleti tanács tagjai nem követtek el adócsalást, és nincs más cégen belül
felhalmozott adótartozásuk.
Hasonló adóhatósági igazolást kell benyújtani a cégbíróság felé abban az
esetben is, amennyiben a fent említett személyek változását kell bejegyeztetni a
cégbírósági nyilvántartásba.
A legújabb változások közé tartozik az a törvénymódosítás, amely alapján a
számlák fizetési határideje nem lehet hosszabb 60 napnál, illetve a közszférában
nem lehet hosszabb 30 napnál.

Szlovákiában regisztrált külföldi személy szervezeti egysége
A Kereskedelmi Törvénykönyv értelmében (21.§, 3-4 bek.) külföldi személy úgy
vállalkozhat Szlovákia területén, hogy vagy a cége, vagy ennek szervezeti egysége
Szlovákiában működik. Vállalkozásának jogosultságát úgy szerzi meg, ha a cégét
vagy. szervezeti egységét bejegyezték a cégjegyzékbe.
Az állandó telephely adózással kapcsolatos fogalom. Akkor beszélhetünk
erről, ha a külföldi személy Szlovákia területén több mint 6 hónapig folytat
tevékenységet 12 egymást követő hónapban.*3
Az állandó telephely nem minden esetben szervezeti egység és a szervezeti
egységnek nem kell állandó telephelynek lennie. (Az állandó telephelyről később
még szó lesz.) Ebben a részben a külföldi személy szervezeti egységét taglaljuk
részletesen.
A cégjegyzékbe történő bejegyzéssel a szervezeti egység nem válik önálló jogi
alannyá. A jogi és kereskedelmi kapcsolatokba nem a szervezeti egység lép, hanem
maga a külföldi személy.
A szervezeti egység jogi fogalom. Bejegyzéssel a cégnyilvántartásban nem
válik önálló adóalannyá sem, mivel a külföldi személy az adóalany. A külföldi
személy nem köthet kereskedelmi szerződéseket a saját szervezeti egységével –
például bérleti szerződést vagy hitelszerződést.
A szervezeti egység csak akkor válik szlovák adóalannyá, ha megfelel az
állandó telephely keletkezéséről szóló feltételeknek, akár a jövedelemadó törvény
értelmében, akár a két ország közötti kettős adóztatást elkerülő megállapodás
értelmében. Az állandó telephely csak abban az esetben válik számviteli egységgé,
amennyiben a cégjegyzékbe bejegyzésre került, mint külföldi személy szervezeti
egysége.
Állandó telephely, mint adóalany benyújtja az adóbevallását a helyi illetékes
adóhivatalnak. Nem kell számviteli nyilvántartást vezetnie, elég, ha vezeti az
adózáshoz szükségez adatokat.
A számviteli törvény értelmében és a Kereskedelmi Törvénykönyv értelmében a
külföldi személy szlovákiai szervezeti egysége köteles kettős számvitelt vezetni a
szlovák előírások szerint. Ezzel nem válik önálló számviteli egységgé, csupán a
külföldi számviteli egység részévé. A külföldi személy az egész számviteli egység
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könyvelését vezeti, miközben külön vezeti a szlovák szervezeti egység könyvelését a
szlovák törvények értelmében.*3
A szervezeti egységet és az állandó telephelyet is be kell jegyeztetni a helyi
illetékes adóhivatalnál az általa fizetendő adónemekre – jövedelemadó, DPH,
alkalmazottak béréből levont adó, esetleg gépjárműadó.

Külföldi állampolgár egyéni vállalkozása Szlovákiában
Ahhoz, hogy külföldi állampolgár egyéni vállalkozást indíthasson Szlovákiában,
szükséges, hogy Szlovákia területén legyen biztosítva, és legyen legalább ideiglenes
lakóhelye. Szükséges még az erkölcsi bizonyítvány, e kiadásának időpontja nem
lehet régebbi három hónapnál. Az erkölcsi bizonyítványról szükséges hitelesített
fordítást készíttetni. A dokumentumok birtokában a külföldi állampolgár felkeresi a
lakóhelyéhez legközelebbi egyablakos ügyintézési pontot, ahol elkészítik, és kiadják
számára néhány napon belül a szlovákiai vállalkozói igazolványt.
Az egyablakos ügyintézési pont által egy helyen intézheti az adóregisztrációt
(csupán a jövedelemadó fizetésére, DPH regisztrációt nem) és az egészségügyi
biztosítás regisztrációját.
Mivel ahhoz, hogy külföldi állampolgár Szlovákiában vállalkozzon, szükséges,
hogy életvitelszerűen Szlovákiában éljen, ezért igen ritka, hogy egyéni vállalkozás
formáját választja a vállalkozó. Ez okból nem foglalkozunk e témával ebben az
összefoglalóban részletesen.

Számviteli előírások
Köztudott, hogy az éves számviteli beszámoló három részből áll: Mérleg,
eredmény-kimutatás és kiegészítő melléklet. Mindhárom kötelező csatolmánya az
adóbevallásnak.
Már a 2011-es évi számviteli beszámolókra vonatkozóan bevezették
Szlovákiában a beszámolókra vonatkozó, a Pénzügyminisztérium által kiadott
rendeletekben a kötelező táblázati formákat a kiegészítő mellékletben. Ezeket a
kiegészítő mellékleteket még lehetett nyomtatott formában benyújtani az adóhivatal
felé, de a mérleget és az eredmény-kimutatást már elektronikus beadványként is el
lehetett küldeni. Eredetileg minden DPH-regisztrált személynek kötelezően
elektronikus formában kellett volna már a mérleget és az eredmény-kimutatást
benyújtani 2012. január 1-e után, ám mint ezt később említjük, a kötelező
elektronikus kommunikációt az adóhatósággal szemben 2013. január 1-jére
halasztották.
A 2012-es beszámolókat már kötelezően elektronikusan fogjuk benyújtani – az
erre létrehozott céges beszámolók központi nyilvántartó hivatalába. Ezért volt
szükséges a kiegészítő melléklet egységesítése megszabott formában.
A tanácsadás folyamán gyakran felmerül a kérdés: milyen feltételek teljesítése
esetén kötelező a könyvvizsgálat Szlovákiában?
A 431/2002 számú Számviteli törvény 19.§-a értelmében az éves beszámolóra
vonatkozóan kötelező a könyvvizsgálat olyan számviteli kereskedelmi társaságoknál
és szövetkezeteknél, amelyek kötelesek alaptőkét képezni, és amelyek esetében a
közvetlen előző számviteli évad és a mostani évad zárásánál teljesített legalább kettő
a következő három feltétel közül:
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1. a számviteli egység mérlegfőösszege meghaladja az 1.000.000 EUR-t,
2. a számviteli egység éves nettó árbevétele meghaladja a 2.000.000 EUR-t,
3. a foglalkoztatottak átlagos statisztikai létszáma meghaladja legalább az egyik
számviteli évben a 30-at.
Szintén gyakori az a kérdés, hogy milyen összeg felett számít a beszerzett
eszköz
tartós
tárgyi
eszköznek,
illetve
immateriális
javaknak?
A tárgyi eszközöknél amennyiben a beszerzési ár meghaladja az 1.700 EUR-t, nem
kerülhet teljes összegben a költségként elszámolható kiadások közé, hanem
értékcsökkenési leírások által kerül fokozatosan a költségekbe. Az immateriális javak
esetében ez a határ 2.400 EUR.

Az adóhatóságot érintő változások 2012-ben
A szlovák adóhatóság működésben 2012-ben jelentős változások történtek..
Az adóhatóság 2012. január 1-jétől közös igazgatás alá került a
vámhatósággal, amit mostantól „Pénzügyi hivatal”-nak neveztek el.
Ezzel egyidejűleg az adóhivatalok száma egész Szlovákiában nyolcra csökkent,
ami azt jelenti, hogy csak minden megyei jogú városban van az adóhivatalnak
székhelye. A kisebb városokban általában megmaradtak az adóhivatalok, de ezek
csupán a megyei székhelyű adóhivatalok kirendeltségei. Így a pozsonyi adóhivatal –
ahová a külföldi személyek tartoznak – már nem Daňový úrad Bratislava I., csupán
Daňový úrad Bratislava. Bár mindez csak apró kozmetikai változásnak tűnik, de a
jelentősége annál nagyobb.
Az eredeti tervezet szerint a DPH-regisztrált személyek 2012. január 1-jétől
kötelező jelleggel csak elektronikus módon nyújthatják be bevallásaikat az
adóhatóság felé. Műszaki okok miatt azonban a rendelet hatályát elhalasztották
előbb 2012. április 1-jére, majd később 2013. január 1-jére.
A fenti változás azt jelenti, hogy minden külföldi személy, aki Szlovákiában
DPH-fizetésre kötelezett – azaz rózsaszín kiskártyával rendelkezik (pl. a vásárárus,
az építészeti tevékenységet folytató cég, stb.) –, ezen időponttól kezdve, azaz 2013.
januárjától kizárólag elektronikusan küldheti be a DPH-adóbevallásukat az adóhivatal
felé.
Az elektronikus beadványok benyújtására kétféle lehetőség adott:
1.) a vállalkozó vagy beszerzi a „hiteles elektronikus aláírást”,
2.) vagy megállapodást köt az adóhivatallal, miszerint elektronikusan küldi majd
a bevallását, és azt meg is teszi, majd 5 napon belül ténylegesen el is juttatja az
adóhivatal számára elektronikus bevallása nyomtatott változatát. Ez utóbbi mód
természetesen kellemetlen, és többletmunkát jelent, különösen a külföldi személyek
számára, hiszen a nyomtatott bevallást alá is kell írni. Így az ő számukra a
legegyszerűbb megoldás inkább megbízni egy helyi, magyar-ajkú szlovák könyvelőt,
aki rendelkezik a hiteles elektronikus aláírás jogával, és egy hivatalos
meghatalmazás alapján elküldi helyettük a DPH-bevallást, valamint a többi
benyújtandó nyomtatványt. Különösen tanácsos ez, ha más adónemre (pl.
gépjárműadó, munkáltató alkalmazottak utáni adófizetése) is regisztrált az általa
képviselt külföldi személy Szlovákiában.
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Kötelező regisztrációk az adóhatóságnál
Ebben a fejezetben szeretném felhívni a figyelmet egy lényeges különbségre a
magyar gyakorlattal szemben, mégpedig a regisztrációkat illetően.
A frissen szerzett vállalkozói jogosultságot egyéni vállalkozó esetében
regisztráltatni kell a jövedelemadó fizetésére (személyi jövedelemadó). Megteheti a
vállalkozó helyett az egyablakos ügyintézési pont, amennyiben a vállalkozó
kérelmezi. Az újonnan bejegyzett cég esetében – ha megjön a cégkivonat a
cégbíróságról – a céget szintén regisztráltatni kell a jövedelemadó fizetésére
(társasági jövedelemadó). Egyszerű kérvény kitöltése és benyújtása szükséges
ebben az esetben, aminek kötelező melléklete a cégkivonat. Mindkét regisztráció az
595/2003 számú jövedelemadó törvény értelmében történik.Mindkét regisztráció
esetében az adóhivatal szürke kiskártyát állít ki, amin található a vállalkozás
adószáma. Ez egy tíz számjegyből álló szám. Az első szám határozza meg, hogy
milyen típusú regisztrált személyről van szó:
1 – szlovák egyéni vállalkozó
2 – szlovák társaság
3 – külföldi egyéni vállalkozó
4 – külföldi társaság
Az önkéntes DPH fizetésére vonatkozó regisztráció bonyolultabb. A kérvényen
kívül szükséges kitölteni egy kérdőívet és mellékelni szerződéseket és az
előszerződéseket, melyek által az adóalany bizonyítja, hogy gazdasági
tevékenységet folytat és kíván a közeljövőben is folytatni. Mellékelni kell a bérleti
szerződést, előnyös a számviteli céggel kötött szerződés másolatát is csatolni. Az
adóhivatal megvizsgálja a kérelmet és jogában áll azt elutasítani. Az idei DPHtörvény változásaival foglalkozó fejezetben részletesen foglalkozunk az új DPHregisztráció feltételeivel és a garanciákkal.
Lényeg tehát, hogy a teljes körű DPH-fizetésre regisztrált személy rózsaszínű
kiskártyát kap az adóhatóságtól, melyen megtalálható a regisztráció dátuma (ettől
az időponttól köteles felszámolni DPH-t a szolgáltatásaira, és az általa forgalmazott
árura.) A kiskártyán található a vállalkozás DPH-száma, ami nagy SK betűkből és
ugyanabból a tíz számjegyből áll, amit a jövedelemadó regisztrációnál kapott a
vállalkozás.
Itt szeretném felhívni a figyelmet a harmadik típusú kiskártyára, ami fehér színű.
Fehér regisztrációt igazoló kiskártyát azok a vállalkozások kapják, akik nem teljes
körű DPH fizetők, és nem igényelhetik vissza a fogadott teljesítésekben felszámolt
DPH-t. Ilyenek például a csupán másik tagállamba irányuló szolgáltatásokat nyújtó,
illetve másik tagállamból szolgáltatásokat fogadó vállalkozások, a külföldről történő
árubeszerzés esetében. A csapda abban rejlik, hogy a fehér kiskártyán is a
regisztrációs szám az SK betűkből és ugyanabból a tíz számjegyből áll, amit a
jövedelemadó regisztrációnál kapott a vállalkozás. A nemzetközi VIES rendszerben
ellenőrizhető ez a szám, de arról nincs feltüntetett információ, hogy nem teljes körű
DPH-regisztrált vállalkozásról van szó.
Valójában annak, aki külföldre szállít, és oda adja ki a számlát, megfelelő
igazolást jelent az egyik feltétel teljesítése céljából, hogy ÁFA nélkül állíthatja ki a
számlát. Viszont az áru vásárlója Szlovákiában köteles felszámítani és befizetni a
szlovák DPH-t, de nem jogosult visszaigényelni ezt.

Janok Júlia – Vállalkozás Szlovákiában

9

Egyszerű a regisztráltatás a gépjárműadó esetében és az alkalmazottak
fizetéséből levont adó esetében. Mindkettőnél nem állít ki az adóhatóság
regisztrációra vonatkozó kiskártyát. Viszont a regisztráltatás elmulasztása vagy kései
megvalósítása pénzbírsággal jár.

Érvénybe lépett az új adórend
2012. január 1.-től érvénybe lépett az új – 563/2009 számú törvény, A Szlovák
Adórend. A régi adók és illetékek kezeléséről szóló törvény néhány cikkelye átkerült
a jövedelemadó-törvénybe és a DPH-törvénybe.
Az adórend az a törvény, amely egyebek között szabályozza az adóalany jogait
és kötelességeit, az adóhivatal és annak dolgozói kötelességeit és jogait, az
adóellenőrzés folyamatát, a fellebbezési lehetőségeket, a végrehajtás folyamatát és
a különböző határidőket.
Az új adórendben vezették be az adóbevallások elektronikus módon történő
benyújtását, miközben ez a rendeletet már kétszer elhalasztották. A jelenleg
érvényben lévő változat szerint 2013. január 1-jétől kell kötelezően minden DPHfizetőnek elektronikus módon benyújtani az adóbevallásait, nemcsak a DPHbevallást. Ennek módjáról és a lehetőségekről már a fentiekben szó esett.

A jövedelemadó-törvény változásai 2011-ben és 2012-ben
A fontosabb változások a következők:
A tartós tárgyi eszközök esetében az adózás szempontjából költségként
érvényesíthető értékcsökkenés az első évben nem az egész évre számítódik,
csupán azokra a hónapokra, amelyekben a beszerzett tárgyi eszközt működésbe
helyezték és rendeltetésszerűen használják.
Bevezetésre került az úgynevezett komponens-értékcsökkenés, ami azt jelenti,
hogy egy nagyobb beruházás esetén a törvényben felsorolt létesítmények,
melyekk a beruházás részét képezik, más – azaz rövidebb – időtartam alatt
kerülnek leírásra, mint maga a nagyberuházás. Például a klímaberendezés, a
liftek, a mozgólépcsők gyorsabban leírhatók (10 év alatt), mint maga az épület (20
év alatt).
2011-ben néhány apró változás érintette az alkalmazottak béréből levont
adóelőleget. A változások főképpen procedurális jellegűek. Például az adóhivatal
felé nem negyedévenként, hanem havonta kell elküldeni az áttekintést, melynek a
tartalma is módosult. Ez tartalmazza az összesített adatokat és külön az összes
alkalmazott havi bérére, járulékaira és adóelőlegére vonatkozó adatait.
A törvénymódosítás lehetővé teszi az alkalmazottaknak – amennyiben
kételkednek a levont adó helyes kiszámolását illetően –,, hogyan járjanak el a
munkáltatóval szemben, és. milyen fellebbezést intézhetnek az adóhivatal felé,
amennyiben kérelmezik az adóelőleg, illetve annak éves elszámolásának a
felülbírálását.
Az alkalmazott külföldi szolgálati útja alkalmával kapott költségtérítés már nem
számít adózási szempontból költségnek a munkáltató számára.
A külföldön beszerzett áruk és szolgáltatások (általában a szolgálati út folyamán)
ÁFA-visszaigénylési lehetőségét pontosították, és ennek függvényében
meghatározták, hogy mely esetekben számít költségnek adózási szempontból.
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A személyi jövedelemadó éves számításánál az adómentes összeget és az előző
években elért veszteséget csupán az aktív jövedelemből lehet érvényesíteni, a
tőkejövedelemből és az egyéb jövedelemből nem.
A regisztrációs kötelességet és a bejelentési kötelességet 2012-től a
jövedelemadó-törvény szabályozza, nem az adórend.

A DPH (szlovák ÁFA)-törvény változásai
Mivel a szlovák DPH-törvény és a magyar ÁFA-törvény egyformán az uniós
rendeletekből indul ki – azaz ezen a téren egységes előírások vonatkoznak az egész
unióra –, nincs jelentős eltérés a két ország törvénye között. Néhány rendelkezés
azonban más a két ország szabályozásában – ezek az eltérések figyelemreméltók.
Eltérő a szabályozás Szlovákiában például a vállalkozással kapcsolatos
személygépkocsik használatára vonatkozóan, mivel a tárgyi eszközként beszerzett
személygépkocsi árából és annak karbantartási költségeiből, valamint az üzemanyag
beszerzési költségekből levonható, illetve visszaigényelhető a felszámolt és kifizetett
DPH.
Szintén eltérő a szabályozás (a magyar vállalkozók számára szokatlan), ami
alapján az elektronikus pénztárgépek által kiadott nyugták – amennyiben
megfelelnek a törvényben megszabott követelménynek – egyszerűsített
adószámlának minősülnek anélkül, hogy a vásárló cégnevét és céges adatait
feltüntetnék ezeken.
2011-ben bevezették a következő változásokat:
a DPH általános mértéke 20%, csökkentett DPH 10% és törölték a 6%-os sávot,
a szlovák törvénybe beépültek az uniós irányelvek - 2008/8/ES kelt 2008.02.12.,
2009/69/ES kelt 2009.06.25., és a 2009/162/EÚ kelt 2009.12.22. –, amelyek
módosítják és kiegészítik a 2006/112/ES számú irányelvet, amely a közös
hozzáadott értékű adó rendszeréről szólnak,
kötelezően 2011.01.01. hatállyal beépült a DPH-törvénybe két uniós irányelv 2010/23/EÚ kelt 2010.03.16. és 2010/66/EÚ kelt 2010.10.14.,
változott a kulturális, tudományos, sport és oktatási jellegű rendezvények teljesítés
helyének megítélése,
a földgáz, villanyáram, hő és hűtés esetében módosult a teljesítés helyének
megítélése,
a harmadik országokból beszerzett áruk esetében módosultak az adómentességre
vonatkozó feltételek,
amennyiben a beszerzett ingatlan, mint tárgyi eszköz a későbbiek folyamán más
célra lesz hasznosítva, a visszaigényelt DPH-t utólag módosítani kell – változtak a
módosításra vonatkozó feltételek, a módosítási kötelesség bővül 10 évről 20 évre,
a DPH-visszaigénylés esetében pontosították a határidőt az ellenőrzés utáni DPHvisszafizetésére,
az ismételt és részleges teljesítések esetében módosult a teljesítés időpontja,
a 2009-ben külföldön fizetett ÁFA elektronikus módon történő visszaigénylésének
lehetőségét meghosszabbították 2011. március 31-ig.
2012. január 1-jétől hatályosak a DPH- törvényben a következő változások:
az adóbevallást új nyomtatványon kell benyújtani,
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a törvény megszabja, mely esetekben lehet a számlát elfogadni „elektronikus
számla”-ként,
a vásárárusoknak nem kell adóelőleget fizetni az árusítás megkezdése előtt,
pontosították az adó visszaigénylés esetében a visszafizetésre vonatkozó
határidőt.
A 2012. október 1-jétől érvényes változások legfőbb célja meggátolni az
adócsalásokat olyan adminisztratív jellegű rendeletekkel, melyeket nem
akadályozzák a tisztességes vállalkozók és vállalkozások működését. Tekintettel
arra, hogy rövid idő telt el a rendeletek hatályba lépése óta, nincs még gyakorlati
tapasztalat abban, hogyan is működnek valójában.
Szigorították a DPH-regisztráció feltételeit olyan kockázatos személyek esetében,
akiknek a múltban a tulajdonukban volt, vagy irányítottak olyan vállalkozásokat,
amelyek jelentős adótartozást halmoztak fel, vagy adócsalást követtek el.
Párhuzamosan bevezetik a garancialetétet – pénzben vagy banki garancia
formájában – olyan újonnan regisztrálandó vállalkozások esetében, amelynek a
tulajdonosai vagy a vezetői a múltban adócsalást követtek el, vagy jelentős
adótartozást halmoztak fel más cégekben.
Az adóhatóságnak ezentúl lehetősége nyílik megvonni a DPH-regisztrációt olyan
vállalkozások esetében, akik visszaélnek a jelenlegi előírások adta
lehetőségekkel, és nagymértékű DPH-visszaigényléseket mutatnak ki, vagy nem
nyújtják be időben a DPH-bevallást, nem fizetik be a DPH-kötelességüket, nem
reagálnak az adóhatóság felszólításaira, leveleire.
Bővül a kör olyan esetekben, amikor a vevő köteles befizetni a DPH-t.
Bevezetésre került olyan megoldás, amikor a vásárló garantálja a DPH-befizetését
abban az esetben, ha tudott, vagy tudhatott arról, hogy a szállító nem fogja teljes
mértékben vagy egyáltalán befizetni a felszámolt DPH-t.
A másik tagállamban vásárolt használt gépjárművekről külön nyilvántartást kell
vezetni, és ezt rendszeresen elektronikusan továbbítani az adóhatóság felé.
Csökkentik azt az értékhatárt, ami felett az elektronikus pénztárgéppel kiállított
bizonylat egyszerűsített adószámlának tekinthető. Készpénz-fizetés esetében
1000 EUR-ra, bankkártyával történő fizetés esetében 1600 EUR-ra.
Pontosították azok a bizonyítékokat, amelyeket az adóhatóság elfogad annak
igazolása céljából, hogy a másik tagállamba történő áruszállítás DPH-mentesen
történhet.
Módosul a DPH-fizetés ciklusa – azaz minden újonnan regisztrált vállalkozás havi
DPH-fizető lesz. A regisztrációtól számított 12 naptári hónap elteltével
mérlegelheti a vállalkozó: amennyiben az utolsó 12 naptári hónapban nem haladta
meg a forgalma a 100.000 EUR-t, a következő negyedévtől negyedéves fizetővé
válhat, amennyiben ezt a tényt írásban jelezte az adóhatóság felé.
2013. január 1-jétől a szlovák DPH-törvénybe beépül két uniós irányelv: a
2008/8/ES irányelv (kelt 2008.02.12.) 4. cikkelye a szolgáltatások teljesítési helyét
illetően, és a 2010/45/EU (kelt 2010.07.13) irányelv a számlák kiállításával
kapcsolatban.
Az újonnan bevezetett szabályok célja a 2010/45/EU irányelv értelmében, hogy
jobban ellenőrizhetők legyenek a számlák és általuk az adó beszedése.
Egységesíteni kívánják a nemzetközi és a belföldi tranzakciókat, egységesíteni a
nemzetközi tranzakciók esetében a számla kiállításának határidejét, hozzájárulni az
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elektronikus számlázás elterjedéséhez, illetve egységes megítélést biztosítani a
papírformai és az elektronikus számlák esetében.
Módosul a gépjárművek hosszabbtávú (nemzetközi) bérletének teljesítési helye.
A folyamatosan történő áruszállítás esetében a teljesítés időpontja minden
esetben az adott hónap utolsó napja.

Gépjárműadó
A gépjárműadót az 582/2004 számú helyi adókról szóló törvény szabályozza.
Ennek értelmében gépjárműadó minden olyan gépjármű után fizetendő, amely
Szlovákiában regisztrált és vállalkozási célból működtik.
A törvény értelmében, amennyiben egy gépjárművet külföldi rendszámmal, de
Szlovákiában vállalkozási céllal használnak, ez esetben is fizetendő a szlovák
gépjárműadó. Viszont amennyiben egy szlovák rendszámmal ellátott gépjárművet
külföldi vállalkozás keretén működtetnek, akkor nem kell Szlovákiában gépjárműadót
fizetni.
2013-ban lényeges változás, hogy a külföldi rendszámmal ellátott
gépjárművek, amelyeket Szlovákiában használnak vállalkozások, nem lesznek
Szlovákiában adó tárgyai, mivel nem szlovák rendszámúak. Hasonlóképpen a
szlovák rendszámmal ellátott, de külföldön vállalkozás céljából használt gépjárművek
után fizetni kell a szlovák gépjárműadót. A változás lényege tehát az, hogy abban az
esetben kell gépjárműadót fizetni, amennyiben a gépjárművet Szlovákiában
regisztrálták.
A gépjárműadót illető további változások meghaladják e kiadvány terjedelmét.

Alkalmi árusítás vásárokon és piacokon
Az árusítás alapfeltétele, hogy a „külföldi személy” – akár egyéni vállalkozó,
akár jogi személy – szlovák DPH-regisztrációval rendelkezzen. Külföldi személyek
regisztrációját kizárólag a pozsonyi adóhivatal végzi (címe: Daňový úrad Bratislava,
Radlinského 37, 81789 Bratislava). Ennek igazolására szolgál az adóhatóság által
kiadott „rózsaszínű kiskártya”.
Az alkalmi árusításhoz szükséges egy úgynevezett hitelesített elektronikus
pénztárgép, ami azt jelenti, hogy a 2009-ben módosított elektronikus pénztárgépekről
szóló törvény előírásainak kell megfelelnie. E törvény azt mondja ki, hogy a
pénztárgépet a pozsonyi adóhivatalnál kell regisztráltatni, amely során az
adóhatóság kiadja a pénztárgép kódját, amit a szerviztechnikus betáplál a gép
fekete-dobozába és leplombálja a gépet. Ennek az új rendeletnek az a célja, hogy ne
lehessen amatőr módon, „házilag” beavatkozni a pénztárgép „agyába” és így
adócsalást elkövetni.
A pénztárgépben rögzített bevétel alapján negyedévente (naptári negyedév
eltelte után a következő hónap 25. napjáig) be kell nyújtani a DPH-bevallást, azaz a
pénztárgépben tárolt DPH-t továbbítani kell a szlovák állam felé. Párhuzamosan
ugyanezen időpontig be is kell fizetni a DPH-t.
A külföldi, azaz magyar egyéni vállalkozó, illetve a magyar cég Szlovákiában
szerzett bevételét és ehhez vonatkozó kiadásait a magyar számvitelbe számítja be
és az együtt képződő nyereséget Magyarországon köteles adóztatni.
A vásárárusok Szlovákia felé csupán a DPH-t kötelesek befizetni. Amennyiben
a Szlovákiában vásárokon, fesztiválokon és piacokon részt vett árusítások napszáma
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nem haladja meg a 183 napot egy naptári évben, nem keletkezik jövedelemadó
fizetési kötelezettségük Szlovákia felé.
Amennyiben az egyéni vállalkozó vagy a magyar cég Magyarországon ÁFAfizető, a Szlovákiában befizetett DPH-t levonhatja a saját DPH-fizetési
kötelezettségéből. Tehát az árusítással kapcsolatban felmerülő költségekben (piaci
helypénz, szállásdíj, pénztárgép beszerzésével és szervizelésével kapcsolatos
kiadások, stb.) felszámolt DPH-t levonhatja a DPH-fizetési kötelezettségéből, de a
felmerülő „nettó” költségeket a saját magyar számvitelében érvényesíti. A
Szlovákiában keletkezett bevételéből csak Szlovákiában kell DPH-t fizetnie,
Magyarországon csak a magyarországi bevételeiben felszámított ÁFA-fizetési
kötelezettsége keletkezik.
A magyar vállalkozók számára adott egy nagyon kényelmes és praktikus
megoldás: amennyiben meghatalmaznak egy jártas szakembert, például egy helyi
könyvelőt, aki már saját hozzáférhetőséggel rendelkezik az adóhatóság felé és
egyben hiteles elektronikus aláírással is, akkor e személy az említett speciális
meghatalmazás alapján benyújthatja helyettük a DPH-bevallást úgy, hogy nekik
emiatt nem is kell kiutazniuk Szlovákiába. Mindez komoly idő és munkamegtakarítást
jelent a számukra. Az pedig nyilvánvaló, hogy a helyi sajátosságokat és a jogszabályi
- környezetváltozások naprakész követését leginkább csak az ott lakó és az ezzel
foglalkozó szakember tudja figyelemmel kísérni. Összességében mindez jelentős
pénzmegtakarítást is eredményezhet a számukra. Hasonlóan a magyarországi
rendszerhez – amikor a könyvelő meghatalmazottként beadhatja a bevallásokat
elektronikusan – a vállalkozónak csak a fizetendő összeg átutalásáról kell
gondoskodnia.
Ugyancsak fontos információ, hogy az előző évekhez képest 2012-től nem kell
befizetni DPH-előlegként a 165,97 EUR-t.
Megváltozott a DPH-befizetésének módja is. Minden regisztrált DPH-fizetőnek
saját személyi számlája van az állami kincstárban. Ezen bankszámlaszám előszáma
határozza meg, hogy az átutalt pénzt a DPH-ra szánták (500240). Az átutalás
Variabilis szimbóluma (ez az a kód, ami alapján általában a bankátutalásoknál
mindkét fél azonosítani tudja az átutalás vonatkozását, leggyakrabban az utalandó
tétel számlájának száma) határozza meg ebben az esetben azt, hogy melyik
időszakra vonatkozik a befizetés.
Amennyiben valamilyen oknál fogva túlfizetés keletkezne, kérvényezni kell
annak visszaküldését a vállalkozó bankszámlájára.

Külföldi személy adózása Szlovákiában
Bejelentési kötelességek
A külföldi vállalkozó esetében rendkívül fontos szem előtt tartani két bejelentési
kötelezettséget. Ezek elmulasztása esetén komoly szankciókat róhat ki rá az
adóhatóság.
Jövedelemadó-törvény 49a.§-a 5.bek.:
Amennyiben olyan külföldi természetes személynek, ill. külföldi jogi
személynek, amely még nincs regisztrálva a 1-3 bekezdések értelmében, a Szlovák
Köztársaság területén állandó telephelye jön létre, köteles kérvényezni az
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adóhatóságnál a regisztrációját a következő hónap végéig, miután az állandó
telephelye létrejött.
Jövedelemadó-törvény 49a.§-a 9.bek.:
A Szlovák Köztársaság területén tartós lakóhellyel, ill. székhellyel rendelkező
adóalany, továbbá olyan adóalany, amely a Szlovák Köztársaság területén állandó
telephellyel rendelkezik, köteles a helyi illetékű adóhivatal felé bejelenteni olyan
külföldi adóalannyal kötött szerződés létrejöttét, amely alapján a külföldi
adóalanynak a Szlovák Köztársaság területén állandó telephelye keletkezhet, vagy
köteles lehet a Szlovák Köztársaság területén munkavégzést folytató alkalmazottai
után jövedelemadót fizetni, mégpedig 15 napon belül az ilyen szerződés megkötése
után.
Állandó telephely
A külföldi személyek Szlovákián belüli tevékenységükkel kapcsolatban gyakran
szóba kerül az. állandó telephely. Ezt a fogalmat a jövedelemadó-törvény határozza
meg. Nézzük először a törvényben leírt pontos definícióját, majd az adóhatóság két
különböző utasításának kivonatát.
Állandó telephely a jövedelemadó-törvény értelmében (16.§ 2.bek):
E törvény alkalmazásában állandó telephelynek minősül a tevékenység
végzésére szolgáló állandó hely vagy létesítmény, mely igénybevételével a korlátolt
adókötelezettségű adóalanyok tevékenységüket teljes mértékben vagy részben a
Szlovák Köztársaság területén végzik, elsősorban olyan hely, ahonnan az adóalany
tevékenységét szervezi, a fióküzem, az iroda, a műhely, a munkavégzés helye, az
eladási hely, a műszaki létesítmény vagy a természeti források kutatásának és
kitermelésének helye. A tevékenység végzését szolgáló hely vagy létesítmény
állandó jellegűnek számít, ha azt folyamatosan vagy ismétlődően a tevékenység
végzésére használják. Amennyiben egyszeri tevékenységről van szó, a tevékenység
végzésére szolgáló hely vagy létesítmény állandó jellegűnek számít, ha a
tevékenység végzésének időtartama meghaladja a hat hónapot – ez lehet
folyamatos időszak vagy több részidő az egymást követő 12 hónap bármelyik
időszakában. Az építési terület, az építési tervek és szerelési tervek kivitelezésének
helye csak akkor számít állandó telephelynek, ha az ott végzett tevékenység
meghaladja a 6 hónapot. Állandó telephelynek minősül az a személy is, aki a korlátolt
adókötelezettségű adóalany nevében eljár, és folyamatosan vagy ismétlődő jelleggel
meghatalmazás alapján az adóalany nevében tárgyal vagy szerződéseket köt. A
személy akkor jár el az adóalany nevében, ha annak utasításait követi, és az
adóalany a személy tevékenységének eredményeit ellenőrzi, és vállalja értük a
vállalkozási kockázatot.
Kivonat az adóhatóság igazgatóságának hivatalos utasításából:
A korlátolt adókötelességű adóalany Szlovákia területén keletkező állandó
telephelye a következők alapján kerül megítélésre:
a) vagy csupán az 595/2003 számú jövedelemadó-törvény értelmében, amennyiben
ez a korlátolt adókötelességű adóalany olyan ország adórezidense, amellyel a
Szlovák Köztársaságnak nincs kötve kétoldalú megállapodása a kettős adóztatás
elkerüléséről. Az állandó telephely keletkezésének feltételeit a jövedelemadótörvény 16.§-a, 2.bek. határozza meg.
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b) vagy a kétoldalú megállapodás megfelelő rendelete alapján is, amely általában
az 5.cikkely „Állandó telephely”.
A helyileg illetékes adóhatóság megítéli az állandó telephely keletkezését,
főképpen a bejelentési és a regisztrációs kötelességekkel kapcsolatban: az
adóbevallás benyújtására vonatkozó kötelességgel kapcsolatban, a megfelelő
jogosultság megítélése esetében melyik ország jogosult a jövedelemadó
beszedésére.
A nemzetközi megállapodások megkötésének egyik célja, hogy rendezze a
szerződő országok bizonyos adónemei beszedésének jogát. Ez a jövedelem az egyik
országban keletkezik, de a másik ország adórezidensének bevétele. A nemzetközi
megállapodás meghatározza, hogy melyik ország jogosult ennek a jövedelemnek az
adóztatására (a forrás országa vagy a rezidens országa) mégpedig úgy, hogy
meghatározza a kettős adózás kizárásának módját, vagy meghatározza, hogy a
jövedelemadó alá vethető mindkét országban és milyen feltételek mellett. A
nemzetközi szerződés szintén együttműködési feltételeket hoz létre az adózás terén,
amelyeknek célja a nemzetközi adócsalások korlátozása.
A nemzetközi megállapodás nem róhat ki nagyobb adózást, mint amit előír az
adott ország belső előírása. Ezt csupán módosíthatja, de elvből az adóalanyok
számára nem szab meg semmilyen kötelezettségeket, amelyek nem lennének a
szerződő országok belső előírásaiban rögzítve. Csupán abban az esetben lehet
bizonyos jövedelmet adó alá vetni, amennyiben ez a jövedelemadó alá vetendő az
adott ország belső előírásaival összhangban és párhuzamosan a nemzetközi
megállapodás értelmében is.
A nemzetközi szerződésekben általában a 7. cikkely foglalkozik a cégek
nyereségével. Ezen cikkely értelmében „az egyik Szerződő Állam vállalkozásának a
nyeresége csak ebben a Szerződő Államban adóztatható, kivéve, ha a vállalkozás
tevékenységét a másik Szerződő Államban fejti ki ott lévő telephelye révén.
Amennyiben a vállalkozás ily módon fejti ki tevékenységét, a vállalkozás nyeresége a
másik Államban adóztatható, de csak olyan mértékben, amilyen mértékben a
nyereség ennek a telephelynek tudható be. *1
Az állandó telephely keletkezésének feltételeit abban a cikkelyben határozták
meg, amit a nemzetközi megállapodásokban általában 5. „Állandó telephely”-nek
neveznek.
Építőipari tevékenység által keletkeztetett állandó telephely
Kivonat az adóhatóság igazgatóságának hivatalos utasításából:
A korlátolt adókötelességű adóalany, azaz a külföldi személy Szlovákia
területén végzett vállalkozásából és egyéb egybefüggő tevékenységből származó
jövedelmének adóztatása főképpen annak a függvénye, hogy keletkezett-e Szlovákia
területén ún. „állandó telephelye”.
Az 595/2003 számú jövedelemadó törvény 16 §-a 2.bekezdése értelmében
állandó telephelynek ezen törvény céljából olyan tevékenység végzésére létesült
tartós hely vagy berendezés értendő, amely által a korlátolt adókötelességű
adóalany teljesen vagy részlegesen végzi a tevékenységét Szlovákia területén.
Építkezési terület, építészeti és szerelési projektek végzésének helyszíne
csupán akkor minősül állandó telephelynek, ha a tevékenység végzése
meghaladja a hat hónapot.
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Egyszeri, illetve alkalmi vállalkozói tevékenység végzése külföldi adóalany
részéről Szlovákia területén egyéni (eseti) és időben korlátolt megállapodások
alapján, az itteni vevők számára általában a külföldi adóalany nem hoz létre saját
tartós vállalkozási helyet Szlovákia területén (pl. szervezeti egységet).
Építkezési terület, építészeti és szerelési projektek végzésének helyszíne olyan
egyedülálló „tevékenység végzésére alkalmas hely”, amelyre jellemző az
ideiglenesség. Alapvető feltétel, hogy ilyen „állandó telephely” létrejöttéről
beszéljünk, az itt végzett tevékenység minimális időtartama.
Az építőipari tevékenység által keletkeztetett állandó telephely fogalma külön a
3. pontban feltüntetett tevékenységeknél érvényesül, amelyek egyszeri alkalommal
vannak elvégezve, illetve alkalmilag végzik ezeket az építészeti területeken,
építészeti és szerelési projektek végzésének helyén, amelyek a Szlovák Köztársaság
területén történnek ezeken a projekteken belül.
Csupán abban az esetben keletkezik az adóalanynak a Szlovák Köztársaság
területén „építészeti” állandó telephelye, amennyiben az építészeti, szerelési vagy
más egyéb közvetlenül összefüggő tevékenység végzése az építkezési területen,
építészeti és szerelési projektek végzésének helyszínén ezen a projekten belül
meghaladja a hat hónapos időtartamot.
Más esetben a Szlovák Köztársaság területén állandó telephelye keletkezik az
adóalanynak, ha az építészeti vagy szerelési tevékenység több „építkezésen vagy a
projektek végzése helyén” az egyiken sem haladja meg a hat hónapos időtartamot,
de a felsorolt tevékenységek ezeken a helyeken egy tartósan létesített „vállalkozásra
alkalmas helyről” végzik (pl. szervezeti egység által), amelyet állandó telephelynek
tekintenek a jövedelemadó-törvény 16.§-a 2.bek. első mondata értelmében
(„klasszikus” állandó telephely).

Szlovákiában alkalmazott külföldi állampolgár adózása
A nemzetközi adózási viszonyok esetében tudni kell, hogy minden állam a saját
adóbevétele maximalizálására törekszik. Hogy mégsem történjen kettős adózás,
ennek elkerülése érdekében az államok kétoldalú megállapodásokat kötnek. Ezek a
megállapodások magasabb rangúak, mint az állam belső törvényei.
Az első lépés meghatározni, melyik állam adórezidense az adott személy. Ettől
függ ugyanis, hogy melyik állam jogosult kivetni az adott személy jövedelmére az
adót és egyben az adott személy élvezze a kétoldalú nemzetközi megállapodás által
nyújtott előnyöket. *4
A szlovák adórezidens, más szóval a korlátlan adókötelességű adóalany
esetében a szlovák jövedelemadó-törvény értelmében adózik nemcsak a hazai
bevételeiből, hanem más országban szerzett jövedelméből is.
A korlátolt adókötelességű adóalany (azaz más államban rezidens adózó)
viszont csupán a Szlovák Köztársaság területén elért jövedelméből köteles Szlovákia
felé adózni. Ezeket a jövedelmeket a jövedelemadó-törvény 16.§-ában sorolják fel.
Az alkalmazotti viszonyból származó jövedelem adózásának általános szabálya
értelmében ezt a jövedelmet meg lehet adóztatni a valós tevékenység végzésének
országában (a forrásnál), tehát ott, ahol az alkalmazott fizikailag végzi az alkalmazotti
tevékenységet.
Az említett általános szabály alóli kivétel – tehát adómentesség a valós
munkavégzés országában – akkor lép érvénybe, ha a következő három feltétel
egyaránt teljesül:
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Az alkalmazott a másik országban, tehát a valós munkavégzés országában
fizikailag kevesebb, mint 183 napot van jelen, bármilyen egymást követő 12 hónap
folyamán.
A jövedelmet olyan munkáltató fizeti, illetve olyan munkáltató nevében kerül
kifizetésre, amely nem adóalanya az adott országnak, amelyben a munkavégzés
történik.
A jövedelem nem a munkavégzés országában létesített állandó telephely
költségeire van fizetve – ez azt jelenti, hogy a bérek nem sorolhatók az állandó
telephely tevékenysége költségei közé.
Amennyiben a három feltétel egyidejűleg teljesül, az adott jövedelem az
adóalany rezidens országában esik adókötelesség alá. Amennyiben akár csak egy
feltétel nem teljesül, a jövedelem a munkavégzés országában adózik.
A Szlovák Köztársaság területén végzett munkavállalásból származó
jövedelmek adózásának megítélése esetén fontos megkülönböztetni, hogy a
munkáltató szlovák cég, vagy külföldi vállalkozás (külföldi székhelyű cég, illetve
külföldi állandó lakóhellyel rendelkező természetes személy).
A Szlovák Köztársaságban adózandó jövedelem
Csupán az a Szlovákiában szerzett jövedelem adóztatható Szlovákiában,
melyet a két ország közötti kettős adóztatást kizáró megállapodás és a jövedelemadó
törvény egybehangzóan adóztathatónak minősíti Szlovákiában.
Két lehetőség adódik a korlátolt adókötelességű adóalany munkaviszonyból
származó jövedelmének adózása során:
A korlátolt adókötelességű adóalany munkáltatója olyan külföldi cég,
amelynek nincs Szlovákiában állandó telephelye.
Az adóalany jövedelme a Szlovák Köztársaság területén csak abban az
esetben esik adó alá, ha a tevékenységet több mint 183 napon át végzi és csupán
olyan terjedelemben adóztatható, amilyen terjedelemben a Szlovák Köztársaság
területén szerezte a jövedelmet.
Az adóalany köteles adóbevallást benyújtani a jövedelemadó-törvény 32.§-a
2.bek. a) értelmében, mivel az adóalany munkáltatója nem adófizető, sem külföldi
adófizető Szlovákiában.
A részleges adóalapot az adóalany munkaviszonyban elért jövedelme
képezi, amely csökkentett a befizetett kötelező biztosítás összegével, amelyet az
adóalany köteles fizetni (jövedelemadó-törvény 5.§-a 8.bek.).
Az adóalap meghatározása után levonhatók az adómentes részek a
jövedelemadó-törvény 11.§-a értelmében, amennyiben az adóalany jogosult ezek
érvényesítésére. Az adóalany csupán akkor jogosult az adómentes összeg
levonására önmagára, illetve a házastársára is, amennyiben az összes Szlovák
Köztársaságból származó adóköteles jövedelme (16.§) az egész adóidőszakban
legalább a 90%-át képezi az adóalany összes jövedelmének, amelyet nemcsak a
Szlovák Köztársaságban szerzett, hanem külföldön is.
A szóban forgó adóalany a jövedelemadó-törvény 34.§-a 7.bek. értelmében
adóelőleget fizet a Szlovákiából származó jövedelméből a helyi illetékességű
adóhivatalnak.
Az ilyen jellegű jövedelem megszerzése esetén az adóalany köteles
bejelentkezni a helyi illetékességű adóhivatalnál annak a hónapnak a végéig,
amikor az első ilyen jövedelmet kifizették neki, ill. a számlájára utalták.
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Amennyiben a munkavállalói szerződésből egyértelműen kiderül, hogy a Szlovák
Köztársaság területén több mint 183 napot tölt majd el, adóelőleget az első naptól
fizet. Amennyiben a munkavállalói szerződésből nem derül ki, hogy a Szlovák
Köztársaság területén több mint 183 napot tartózkodik, adóelőleget csak attól a
hónaptól fog fizetni, amely az után következik, hogy az Szlovák Köztársaság
területén lévő ittléte meghaladja a 183 napot.
Az adóidőszak (naptári év) eltelte után az adóalany köteles adóbevallást
benyújtani az adóhivatal felé.
A korlátolt adókötelességű adóalany munkáltatója szlovák cég, vagy a
munkabérek a külföldi cég Szlovák Köztársaság területén lévő állandó
telephelye terhére kerülnek kifizetésre.
Az adóalany jövedelme, függetlenül a Szlovák Köztársaság területén végzett
tevékenység időtartamától, minden esetben Szlovákiában adózik, de csak a
Szlovák Köztársaság területén elért jövedelme. Ebben az esetben nem az
adóalanynak kell adóelőleget fizetni, hanem a Szlovák Köztársaságon belül elért
jövedelméből a kifizető (állandó telephely vagy szlovák cég, munkáltató) által kerül
adózásra előlegként.
Az adófizető levonja az adóelőleget a munkaviszonyból származó jövedelem
adózása céljából a jövedelemadó-törvény 35.§-a értelmében. Az adóelőleg éves
elszámolását a munkaadó végzi az adóhatóság felé.
A Szlovák Köztársaságban nem adózandó jövedelem
A munkavállalás keretében végzett jövedelem nem adóztatható a Szlovák
Köztársaságban, amennyiben:
a korlátolt adókötelességű adóalany munkát végez a Szlovák Köztársaságban egy
alkalommal vagy több időszakban, amelyek összességükben nem haladják meg a
183 napot bármilyen 12 egymást követő hónapban az adott adózási évben és
ezzel párhuzamosan,
a korlátolt adókötelességű adóalany jövedelmét külföldi munkáltató fizeti, illetve a
külföldi munkáltató nevében kerülnek kifizetésre és ezzel párhuzamosan,
a korlátolt adókötelességű adóalany jövedelme nem a külföldi munkáltató Szlovák
Köztársaság területén létesített állandó telephelye terhére (költségére) kerülnek
kifizetésre, azaz az adóalany tevékenysége nem az állandó telephelyhez kötődik.
Ebben az esetben a korlátolt adókötelességű adóalany jövedelme mentes a
Szlovák Köztársaságon belüli adókötelesség alól.

Szlovákiában alkalmazott külföldi állampolgár szociális és
egészségügyi biztosítása
Ebben a részben szó lesz olyan külföldi személyekről, akik hosszabb ideig
tartózkodnak a Szlovák Köztársaság területén munkavállalás céljából, továbbá ezen
személyek alkalmazásának feltételeiről, szociális és egészségügyi biztosítás
járulékainak fizetéséről. *5
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A Szlovák Köztársaság területén végzett munkavállalásra vonatkozó jogi
szabályok
Más államok állampolgárainak tartózkodásának feltételei a Szlovák
Köztársaság területén és az ő alkalmazásukra vonatkozó előírások a következők:
Az idegen állampolgárok tartózkodásáról szóló 48/2002 számú törvény
Munkaügyi törvénykönyv – 311/2001 számú törvény
A foglalkoztatási szolgáltatásokról szóló 5/2004 számú törvény.
A foglalkoztatási szolgáltatásokról szóló törvény az a jogi előírás, ami
rendelkezései alapján történik a foglalkoztatás Szlovákiában. Ez az állami
szerveknek megszabja alapkötelességeiket az EU tagállamok állampolgárai és
családtagjaik foglalkoztatásával kapcsolatban.
Amennyiben más ország állampolgára a Szlovák Köztársaság területén végzi a
nem önálló tevékenységet munkaszerződés alapján, akkor a szociális biztosításra és
az egészségügyi biztosításra fizetendő járulékokat az alkalmazott és a munkáltatója
a következő jogszabályok alapján kötelesek fizetni:
Egészségügyi biztosításról szóló 580/2004 számú törvény
Szociális biztosításról szóló 461/2003 számú törvény
Európa parlament koordinációs rendelete 883/2004, kelt 2004.04.29.
Európa parlament koordinációs rendelete 988/2009, kelt 2009.09.16.
Európa parlament koordinációs rendelete 987/2009, kelt 2009.09.16.
Az egyes EU tagállamok intézményei közötti kommunikáció érdekében az „E”
típusú nyomtatványokat használják, amelyek hét kategóriába vannak sorolva,
mégpedig az E001 általános nyomtatvány és az E100 – E600 a járulékok
függvényében.
A „E” nyomtatványok és a kitöltésükkel kapcsolatos információk a
www.socpoist.sk internetes oldalon találhatók.
„Idegen” meghatározása a foglalkoztatás szempontjából
A Munkaügyi törvénykönyv nem határozza meg az „idegen” vagy az „idegen
ország” fogalmat. Ezeket a fogalmakat a Szlovák Köztársaság területén végzendő
munkavállalás esetére az Idegen állampolgárok tartózkodásáról szóló törvény és a
Foglalkoztatási szolgáltatásokról szóló törvény határozza meg.
Az Idegen állampolgárok tartózkodásáról szóló törvény értelmében „idegen”
mindenki, aki nem a Szlovák Köztársaság állampolgára. Viszont a foglalkoztatási
szolgáltatásokról szóló törvény értelmében „idegen” csak olyan ország állampolgára,
amely nem EU tagállam.
Munkavállalási engedély
EU tagállam állampolgára számára nem szükséges munkavállalási engedély a
Szlovák Köztársaság területén.
Más államok állampolgárai munkavállalása a Szlovák Köztársaság területén
Legfontosabb alapelvek a más országok állampolgárainak a Szlovák
Köztársaság területén történő alkalmazása esetén
A Munkaügyi törvénykönyv minden olyan munkavállalói kapcsolatra vonatkozik,
amikor a munkavégzés a Szlovák Köztársaság területén történik akár a külföldi
munkáltatók számára, akár az itteni munkáltatók számára végzik a munkát az
idegenek.
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Olyan személynek, aki nem a Szlovák Köztársaság állampolgára, joga van
munkavállalási szerződést kötni, vagy szintén joga van kötni munka-megbízási
megállapodásokat olyan munkáltatóval, akinek a Szlovák Köztársaság területén van
a székhelye. A Munkaügyi törvénykönyv 6.§-a értelmében a feltételeket, amik alapján
az idegent munkaviszonyba lehet fogadni, a foglalkoztatási szolgáltatásokról szóló
törvény szabja meg.
Az EU tagállam állampolgárának foglalkoztatása esetében ugyanúgy, mint az
idegen foglalkoztatása esetében az adminisztrációt a szlovák munkáltató végzi.
Az EU tagállamok állampolgárai és ezek hozzátartozói egyforma pozícióban
vannak a Szlovák Köztársaság állampolgáraival, amennyiben a Foglalkoztatási
szolgáltatásokról szóló törvény nem rendelkezik másképpen. Az „idegen” fogalom a
foglalkoztatási szolgáltatásokról szóló törvény értelmében nem vonatkozik rájuk.
Ezek a személyek munkavállalási engedély nélkül léphetnek munkaviszonyba a
Szlovák Köztársaság területén.
EU tagállamok állampolgárainak foglalkoztatása a Szlovák Köztársaság
területén
A munkáltató, aki EU tagállamok állampolgárait kíván foglalkoztatni, két fontos
követelménynek köteles eleget tenni:
teljesíteni a bejelentési kötelességét a foglalkoztatási szolgáltatásokról szóló
törvény értelmében,
az Európa parlament koordinációs rendeleteit betartani a szociális biztosítás terén.
Az EU tagállamok állampolgárainak foglalkoztatása ugyanolyan feltételek
mellett történik, mint a Szlovák Köztársaság állampolgárainak foglalkoztatása – azzal
a kivétellel, hogy az EU statisztikára vonatkozó rendelet értelmében az EU
állampolgárok esetében be kell jelenteni, hogy munkát vállalnak Szlovákiában. Erre
szolgálnak az információs kártyák, amiket a munkaadó tölt ki. A nyomtatvány a
www.upsvar.sk oldalon található. Ennek értelmében a munkáltató bejelenti a
munkaviszony kezdetét legkésőbb hét napon belül és befejezését legkésőbb hét
napon belül.
Amennyiben EU tagállamok állampolgárai kiküldetést végeznek a Szlovák
Köztársaság területére, a megfelelő információs kártyákat a kiküldetés kezdetéről, ill.
befejezéséről az itteni cég nyújtja be, aki szerződést kötött a külföldi munkáltatóval.
A hivatal által igazolt nyomtatványokat a munkáltató köteles megőrizni,
ellenőrzés esetén köteles felmutatni. Ebben az esetben nem a cég székhelyén kell
megőrizni a nyomtatványokat, hanem ott, ahol a munkavégzés történik.
EU tagállamok állampolgárainak szociális és egészségügyi biztosítása
Az alapszabályzat ezen a téren az Európa Parlament 883/2004 koordinációs
rendelete és a végrehajtására elfogadott szabályzatok a 987/2009 és 988/2009
számú EU rendeletek.
Az EU rendeletek értelmében is a munkavállalók tevékenységére annak az
államnak az előírásai vonatkoznak, amelynek a területén folytatódik a munkavégzés.
Kivétel e szabály alól az a személy, aki az egyik országban egyéni
vállalkozóként tevékenykedik, s ez alapján ott is biztosítva van, és a másik ország
területén végez munkavállalási tevékenységet, ami alapján a másik országban is
biztosított.
Az EU jogszabály-rendszere nem helyettesíti az egyes országok szociális
biztosítására vonatkozó rendszereit, csak koordinálja ezeket.
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Az a személy, aki élt az EU-n belüli szabad mozgás és letelepedés jogával,
nem lehet hátrányban olyan személlyel szemben, akinek állandó lakóhelye és
munkahelye mindig csak egy tagállamon belül volt.
Olyan személy, aki az EU tagállamban legalább egy évig biztosítást szerzett és
teljesítette a nyugdíjra vonatkozó további feltételeket az adott tagállam területén, ez
az ország a megfelelő előírások alapján nyugdíjat fizet majd neki a biztosított
időtartam alapján. Annak elbírálására, hogy a biztosított személy megfelel-e annak a
feltételnek, hogy a kellő mennyiségű szolgálati idővel rendelkezik, beszámítódnak
neki az összes ledolgozott évei minden tagállamban, amelyben munkavállalási
tevékenységet folytatott.
Az Uniós koordinációs rendeletek alapján egy személy csak egy országban
lehet biztosított. Semmiképpen nem lehet két tagállamban párhuzamosan bevallva
és fizetve egészségügyi biztosítása.
Az állampolgár elsősorban abban az államban van egészségügyileg biztosítva,
ahol van a munkaviszonya. Amennyiben két tagállamban is munkaviszonya
létesülne, abban az államban kell egészségügyi biztosítást bevallani és fizetni, amely
tagállamban van az állandó lakóhelye. A másik ország munkaadói kötelesek az ő
országuk területén végzett munkaviszonyból is abba az országba fizetni az
egészségügyi járulékokat, ahol az alkalmazottnak a tartós lakóhelye van. E célból
használják az ú.n. A1, régebben az E101 nyomtatványokat.
Amennyiben az állampolgárnak nincs munkaviszonya, abban az országban van
egészségügyileg biztosítva, ahol az egyéni vállalkozását folytatja.
Az ú.n. Európai egészségügyi igazolvány alapján az állampolgár jogosult a
szükséges egészségügyi ellátásra bármelyik EU tagállamban.

Alkalmazottak kiküldetése külföldre
2004. május 1-jétől, amióta a Szlovák Köztársaság tagja lett az Európai
Uniónak, a munkaadók az alkalmazottaik más tagállamba való kiküldetése esetén, és
a másik tagállamból származó alkalmazottak foglalkoztatása esetén, kötelesek
betartani az Európai Unió előírásait.
A folyamatok, amelyeket a munkaadó köteles betartani, adminisztratív
jellegükben rendkívül bonyolultak.
2010. május 1-jétől új uniós koordinációs rendeletek érvényesek, mégpedig a
883/2004 számú rendelet (hatályba lépése 2004. április 29.), továbbá a 988/2009
számú rendelet (hatályba lépése 2009. szeptember 16.) és a 987/2009 számú
rendelet (hatályba lépése 2009. szeptember 16.).
Ezek az új rendeletek meghosszabbítják a kiküldetés lehetőségét 24 hónapra. *6
A másik tagállamba munkavégzésre kiküldött alkalmazottak munkajogi
kérdései
Szlovákia Európa Unióhoz
munkaerő áramlás és a szabad
belül. A szabad szolgáltatások
kapcsolatokról van szó, akik az
alkalmazottak által valósítják meg,
a másik EU tagállamba.

való csatlakozása óta lehetséges a szabad
szolgáltatások áramlása az uniós tagállamokon
esetében olyan vállalkozói egységek közötti
egymás közötti kölcsönös szolgáltatásokat az
tehát kiküldik az alkalmazottaikat munkavégzésre
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A más EU tagállamból a Szlovák Köztársaság területére munkavégzésre
kiküldött alkalmazottak munkajogi kérdéseit a szlovák Munkajogi törvénykönyv
alapján, más rendkívüli előírások alapján, vagy az illetékes kollektív szerződés
alapján szabályozzák.
A szlovák Munkaügyi törvénykönyv (58.§) értelmében amennyiben az
alkalmazott kiküldetésre kerül más EU tagállamba, a munkavégzés feltételei és a
munkavállalási feltételek azon ország jogrendszere alapján kerülnek megítélésre,
amelyik EU tagállam területén kerül a munka elvégzésre.
Tehát a 2010. május 1-jétől érvényes 883/2004 számú EU koordinációs
rendelet alapján alapszabály, hogy azt a személyt, aki alkalmazottként a másik
EU tagállamban végez tevékenységet, annak az EU tagállamnak az előírásai
alapján ítélik meg, amelyik ország területén végzi a tevékenységet.
Az általános szabály alól létezik kivétel: a munkavégzés céljából történő
kiküldetés esetén továbbra is az első EU tagállam előírásainak vetik alá (a „kiküldő
ország”), azzal a feltétellel, hogy az ilyen jellegű munkavégzés nem fogja
meghaladni a 24 hónapot és amennyiben az adott személyt nem olyan célból
küldik ki, hogy ott más személyt váltson fel.
Amennyiben a munkaadó a „kiküldetés” lehetőségét választja, a
munkavállalóval együtt megkérvényezik az A1 (E101) nyomtatvány kiadását a
Szociális biztosító helyileg illetékes kirendeltségénél jóval korábban a kiküldetés
előtt. A kiküldetés feltételeit a Szociális biztosító mérlegeli, és amennyiben a
munkaadó teljesíti a feltételeket, a Szociális biztosító kiállítja az A1 (E101)
nyomtatványt.
Amennyiben a munkaadó nem teljesíti a kiküldetésre vonatkozó feltételeket,
illetve nem kérvényezi az alkalmazottal együtt a „kiküldetést” igazoló nyomtatvány
kiállítását, abban az esetben az alkalmazott annak az országnak az előírásai alapján
és szociális biztosításra vonatkozó előírásai alapján kerül megítélésre, ahol a
tevékenység végzése folyik. Az adott EU tagállam előírásai szerint a munkaadó és a
munkavállaló regisztrálják magukat, és fizetik a szociális biztosításra vonatkozó
járulékokat.
A másik tagállamba munkavégzésre kiküldött alkalmazott szociális biztosítása
A „kiküldetés” feltétele, hogy a „kiküldő” munkaadó a saját országában végzi fő
tevékenységét és hogy a munkáltató és a munkavállaló között közvetlen
munkaviszony jön létre. Továbbá a munkáltató a fő tevékenységét legalább két
hónappal korábban végezte, mint az alkalmazottak kiküldetésére sor kerül. Nem
utolsó sorban a kiküldő munkáltatónál az összes alkalmazottainak legalább 10%-a
hazai országban végzi a munkáját, míg a többiek „kiküldetésen” vesznek részt.
A „kiküldetés” fontos vonásai közé tartozik az is, hogy a járulékfizetési
kötelességeit a kiküldő munkaadó továbbra is teljesítse a saját országában a
kiküldetés teljes időszaka folyamán.

A képviseleti szervek tagjainak és a hivatalos képviselők
jövedelmének adózása és járulékai
A magyar vállalkozói körökben elterjedt az „ügyvezető igazgató” kifejezés. A
szlovák jogviszonyban viszont ezt a két fogalmat külön kell választani.
Az ügyvezetői státuszt a Kereskedelmi törvénykönyv határozza meg. A
tulajdonosok döntenek arról, hogy kit bíznak meg e tisztség betöltésével és ezt az
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akaratukat az alapító okiratban, illetve a társasági szerződésben nyilvánítják ki. Az
ügyvezető személyének változtatását a közgyűlés határozata alapján, azaz
tulajdonosi döntés alapján lehet csak módosítani és csupán a cégbírósági bejegyzés
után lesz érvényes az ügyvezető személyének megváltoztatása.
Ezzel szemben az igazgatói pozíciót a Munkaügyi törvénykönyv alapján tölti be
a kiválasztott személy. Tehát ez egy munkaviszony, aminek adottak a maga
sajátosságai. Itt kell megjegyezni, hogy a jelenlegi törvények és előírások szerint egy
szlovák kereskedelmi társaság esetében nem kell feltétlenül alkalmazottnak
szerepelni.
Az ügyvezetői státusz betöltésére a Kereskedelmi törvénykönyvben (66.§ 3.
bekezdés) kell keresni a jogi keretek megoldását. Különböző szerződés típus
lehetséges az ügyvezető megbízásának formai ellátására. Ennek kiválasztásában
fontos szerepet játszik az a tény, hogy az ügyvezető a tisztsége betöltése alapján
kapjon-e honoráriumot, hiszen leggyakrabban az ügyvezetői tisztséget maga a
tulajdonos tölti be.
Amennyiben egy szlovák cég tulajdonosa és egyben ügyvezetője magyar
üzletember, általában Magyarországon is van jövedelme, ott él „életvitelszerűen” a
családjával, és Magyarországon van bejelentve társadalombiztosításra. Az eddigi
szlovák törvények és előírások alapján számára legelőnyösebb a szlovák
társaságában elért nyereséget osztalékként kivenni a cégből, vagy újabb
beruházásokra fordítani. Nem szükséges, hogy neki munkaviszonya legyen
Szlovákiában. Az ügyvezetői tisztséget elláthatja akár honorárium nélkül. Ez a
jogviszony-forma gyakori szlovák tulajdonosok esetében is. Ebben az esetben a
tisztség ellátásáról szóló szerződés a legalkalmasabb. Kötelezően írásos
formában kell megkötni, és jóvá kell hagyni a közgyűlésnek, illetve az összes alapító
tagnak. Ebben a szerződés típusban vannak meghatározva a különböző juttatások
(telefon használata, személygépkocsi, stb.), amiket a társaság az ügyvezető
számára biztosítani kíván.
Másik lehetséges forma a megbízási szerződés, mely alapján honorálják az
ügyvezető tevékenységét. Az ügyvezető honoráriumának nagyságát a közgyűlés
hagyja jóvá. A következő fejezetekben részletesen taglalásra kerül ennek a formának
az adózási vonzata és a járulék kötelessége. Specifikus jelenség, hogy ebben az
esetben ugyanaz a személy írja alá a megbízási szerződést, mint a cég képviselője
és a másik oldalon, mint megbízott. Kissé furcsa, de ennek ellenére érvényes jogi
cselekmény.
Amennyiben a társaság nem köt semmilyen szerződést az ügyvezetővel, ez a
tény nem változtat semmit a státusz betöltésén, hiszen az alapító okiratban vagy a.
társasági szerződében fel van tüntetve az ügyvezető neve és adatai, vagy a
közgyűlés határozata alapján a cégbírósági nyilvántartásba bejegyzésre kerül az
ügyvezető személyének változtatása.
A jogi személyek hivatalos képviselői – és itt nem csupán a kft. ügyvezetőiről
van szó, hanem az rt. elnökségi tagokról és a felügyelő bizottság tagjairól is –
általában megbízási szerződés alapján végzik a tennivalójukat. Ezzel párhuzamosan
alkalmazotti viszonyban is lehetnek ugyanazzal a jogi személlyel. Ez azt jelenti, hogy
párhuzamosan tevékenykednek a cég számára a Kereskedelmi törvénykönyv
alapján, pontosabban megbízási szerződés alapján (566.§ - 576.§) – mint hivatalos
képviselő, és a Munkaügyi törvénykönyv alapján (42.§ - 44.§) – mint alkalmazott. Az
alkalmazotti tevékenységük semmiképpen nem lehet azonos a megbízási szerződés
alapján végzett tevékenységgel. *7
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Alkalmazotti viszony sosem jöhet létre megválasztással vagy kinevezéssel. A
cégek tehát a természetes személyekkel vagy kereskedelmi kapcsolatban vannak a
Kereskedelmi törvénykönyv értelmében, vagy munkajogi kapcsolatban vannak a
Munkaügyi törvénykönyv értelmében. Mindkettő alapján a természetes
személyeknek joguk van adóköteles jövedelemre, illetve nyereségből fizetett
jövedelemre a jövedelemadó-törvény alapján. A vállalkozói egységek, azaz cégek
pedig kötelesek a kifizetett adóköteles jövedelemből:
- levonni és befizetni a jövedelemadó előleget a jövedelem-adótörvény értelmében,
- befizetni a szociális biztosítás járulékait a szociális biztosításra vonatkozó törvény
értelmében,
- befizetni az egészségügyi biztosítás járulékaira vonatkozó előleget az
egészségügyi biztosításról szóló törvény értelmében.
Az adózási és járulékokkal kapcsolatos kötelezettség attól függ, hogy a
természetes személy csupán hivatalos képviselői tevékenységet végez a
Kereskedelmi törvénykönyv alapján, illetve csupán alkalmazotti viszonyból származik
a jövedelme, vagy párhuzamosan mindkét típusú jövedelmet fizet neki a cég. Ezzel
egyidejűleg a cég nyereségrészesedést is fizethet ugyanennek a természetes
személynek.
Tulaj- Képvidonos seleti
szerv
tagja

Munkaviszonyból
származó

Megbízási
szerződés
alapján

Osztalék

Törvény
szerinti
jövedelem

Kötelezettség alapja (törvény)
Szociális

Egészségügyi

Jövedelemadó

Alkalmazott

NEM

IGEN

Mt

Köteles 2.
tábla

Köteles 3.
Tábla

Alkalmazotti
jövedelem

Alkalmazott

IGEN

IGEN

Mt

Köteles 2.
tábla

Köteles 3.
Tábla

Alkalmazotti
jövedelem

Megbízás
rendszeres/
rendszertelen
jövedelem

NEM

IGEN

Ker tv

Köteles 2.
tábla

Köteles 3.
Tábla

Alkalmazotti
jövedelem

Megbízás
rendszeres/
rendszertelen
jövedelem

IGEN

IGEN

Ker tv

Köteles 2.
tábla

Köteles 3.
Tábla

Alkalmazotti
jövedelem

Alkalmazott

NEM

NEM

Jöv. tv

Köteles 2.
tábla

Köteles 3.
Tábla

Adómentes

Megbízás

NEM

IGEN

Jöv. tv

Köteles 2.
tábla

Köteles .3
tábla

Adómentes

Alkalmazott, de
a kifizetés nem
a bérével együtt
történik

IGEN

NEM

Jöv. tv

Nem kell
fizetni

(Nyereségrészesedés)

2011-ben elért Nem adó tárgya
eredményből
már 10%, ha
az osztalék
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Megbízás,a kifizetés IGEN
nem a jutalmával
együtt történik
Tulajdonos

IGEN

IGEN

Jöv. tv

Nem kell
fizetni

IGEN

Jöv. tv

Nem kell
fizetni

>329,06 EUR

Nem adó tárgya

Nem adó tárgya

1.tábla: A képviseleti szervek különböző jövedelemforrásai és azok adózása, járuléki kötelességek

„Munkaviszonyból” származó jövedelmek adózása és járulékkötelessége
Adózás szempontjából a természetes személy számára a Kereskedelmi
törvénykönyv alapján vagy a Munkaügyi törvénykönyv alapján szerzett jövedelem
egyenértékű. 2011. január 1-jétől mindkét jövedelemforma a járulékok szempontjából
szintén egyenértékű, miközben mindkét típusnál a jövedelmet „alkalmazott
jövedelmének” és a jövedelem kifizetőjét „munkaadónak” tekintik az előírások.
Az alkalmazottak adózásáról részletesebben a bérszámfejtéssel foglalkozó
fejezetben lesz szó.
Az ügyvezetőknek a megbízási szerződés alapján nemcsak rendszeres jellegű
lehet a jövedelmük, hanem ú.n. rendszertelen jelleggel is kaphatják jövedelmüket.
Mindkét esetben a jövedelmükből szociális biztosítás járulékait kell fizetni
következőképpen:
Biztosítás
Betegbiztosítás
Öregségi
nyugdíjbiztosítás
Rokkantsági
nyugdíjbiztosítás
Munkanélküliség
esetére vonatkozó
biztosítás
Tartalékalap
Garanciális alap
Balesetbiztosítás

%
munkaadó
1,4
14

%
munkavállaló
1,4
4

Rendszeres
jövedelemmel
Igen
Igen

Rendszertelen
jövedelemmel
nem fizet
Igen

3

3

Igen

Igen

1

1

Igen

nem fizet

4,75
0,25
0,8

-

Igen
nem fizet
nem fizet

Igen
nem fizet
nem fizet

2.tábla: A képviseleti szervek szociális biztosítására vonatkozó járuléki kötelességei

Az egészségügyi biztosításról szóló törvény értelmében amennyiben különböző
szerződés típusok alapján többféle jövedelme van a természetes személynek
ugyanannál a munkaadónál, úgy veszik, mintha csupán egyfajta munkaviszonya
lenne. És az ebből származó jövedelemből a munkaadó járulékkötelessége 10%, a
munkavállalóé pedig 4% (amennyiben rokkant munkavállalóról lenne szó –
munkaadó 5%, munkavállaló 2%).
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% munkaadó

% munkavállaló

Munkavállaló

10

4

Rokkant munkavállaló

5

2

3.tábla: A képviseleti szervek egészségügyi biztosítására vonatkozó járuléki kötelességei

Nyereségrészesedés járulékkötelessége
Az osztalék, azaz nyereségrészesedés nem adó tárgya, amennyiben a cég
nyereségéből kerül kifizetésre olyan személyeknek, akik az alaptőkén részesednek,
illetve a cég képviseleti szervének tagjai (Jövedelemadó-törvény 3.§ 2.bek. c).),
abban az esetben is, amennyiben párhuzamosan a cég alkalmazottjai.
Amennyiben a nyereségrészesedést a cég olyan alkalmazottaknak fizeti, akik
nem részesednek az alaptőkén, az ilyen nyereségrészesedés adómentes
(Jövedelemadó-törvény 5.§ 7.bek. i).).
A szociális biztosításról szóló törvény értelmében járulékokat csupán olyan
alkalmazotti viszony esetében kell fizetni, amikor a munkavállalónak nincs
részesedése az alaptőkén. Ez vonatkozik a megbízási szerződés alapján, illetve a
munkavállalási szerződés alapján fizetett jövedelemre is. A lényeg tehát, hogy a
természetes személy nem részesedik az alaptőkéből. A társtulajdonosnak fizetett
nyereségrészesedésből (osztalékból) nem fizet szociális biztosítási járulékot sem ő
maga, sem a cég.
A 2011. előtti években elért nyereségekből fizetett osztalékokra még nem
vonatkozott az egészségügyi járulék fizetése. Viszont a 2011-ben elért nyereségből
fizetett osztalékból már a társtulajdonosnak is kell fizetni egészségügyi biztosítást,
amennyiben a kifizetett osztalék meghaladja a 329,06 €-t. A cég nem fizet a naptári
év folyamán járulékelőleget. A járulék mértéke 10% és az éves egészségügyi
biztosításra vonatkozó elszámolás keretén belül kerül befizetésre.
Hogyan jut a magyar tulajdonos a szlovák cégen belüli pénzéhez?
A fentiekben részletesen taglaltuk a különböző kifizetési formák és ezek adó- és
járulék-vonzatait. Röviden összefoglaljuk itt az egyes formák előnyeit.
Abban az esetben érdemes a tulajdonosnak munkavállalói szerződést kötni a
saját cégén belül, amennyiben nincs kötve másik tagállamban társadalom-biztosítása
és életvitelszerűen is Szlovákiában él. Ebben az esetben a kifizetés magas
járulékokkal terhelődik. Előnye az, hogy Szlovákiában képezi a jövendőbeli nyugdíját
és betegség vagy baleset esetén Szlovákiában veszi igénybe az orvosi ellátást.
Köztes út, hogy a tulajdonos részben alkalmazotti vagy megbízási viszonyban
van a saját cégénél, havonta megkapja a megszabott bérét, illetve jutalmát és a
nyereségből tulajdonosként kiveszi az osztalékot. A szlovák tulajdonosok között ez a
legelterjedtebb megoldás. Amennyiben Szlovákián kívül van már a tulajdonosnak
társadalombiztosítása, a szlovák cégben végzett tevékenység alapján is a másik
tagállamba kéne fizetni a járulékot. Külföldi tulajdonosok esetében ez a legritkább
megoldás.
Mint már említésre került, a jelenlegi szlovák előírások szerint is még mindig a
legelőnyösebb osztalékként felvenni a cégben elért nyereséget. A szlovák előírások
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nem teszik lehetővé az osztalék-előleg kifizetését az adott gazdasági évben a
beszámoló készítés és annak jóváhagyása előtt.

Bérszámfejtés
Minden vállalkozót érdekli, hogy mennyibe fog kerülni a cégnek, amennyiben
alkalmazottakkal dolgoztat, és ebből mennyi az, amit az alkalmazott tisztán kézhez
kap.
A 2012-es évben a minimálbér Szlovákiában 327,20 EUR, 2013-ban a
minimálbér 337,70 EUR.
Gyakori kérdés a tanácsadás folyamán, hogy hogyan néz ki a bérszámfejtés
Szlovákiában. Az alkalmazott bruttó béréből levonásra kerülnek a kötelező járulékok,
továbbá csökkent az adómentes összeg (2012-ben – 303,72 EUR havonta, 2013ban – 311,32 EUR havonta) és ebből a részeredményből számítódik a 19%
adóelőleg. Az alkalmazott nettó bérét úgy számítjuk ki, hogy a járulékokkal
csökkentett bruttó bérből levonjuk még a kiszámított adóelőleget.
Amennyiben az alkalmazottnak az adott naptári évben más bevétele nem
keletkezett, kérelmezheti, hogy munkáltatója elvégezze az éves adóelszámolást.
Amennyiben volt más bevétele is az adott naptári évben, a munkáltatójától a
jövedelméről és a levont adóelőlegről igazolást kérelmez és a többi jövedelmével
együtt benyújtja az adóbevallást az adóhivatalnak.
A munkáltatót az érdekli, hogy mennyibe kerülnek az alkalmazottai összesen.
Az alkalmazottak bruttó béréből számítódnak a munkáltató által fizetendő járulékok –
összesen 35,2%.
Egészségügyi biztosítás
Szociális biztosítás
- betegbiztosítás
- öregségi nyugdíjbiztosítás
- rokkantsági nyugdíjbiztosítás
- balesetbiztosítás
- munkanélküliség esetére vonatkozó biztosítás
- garanciaalap
- tartalékalap
Összesen

alkalmazott
4% (2%)

munkáltató
10% (5%)

1,4%
4,0%
3,0%
1,0%
13,4%

1,4%
14,0%
3,0%
0,8%
1,0%
0,25%
4,75%
35,2%

4.tábla: Az egyes alapokba fizetendő járulékok

Ezen kívül a munkáltató köteles képezni ú.n. szociális alapot, ami az
alkalmazottak bruttó bérének 0,6%-a. További kötelessége a munkáltatónak, hogy
hozzájáruljon az alkalmazottak étkezéséhez (bizonyos feltételek teljesítése mellett)
napi 2,20 EUR-val.
Nézzük rövid áttekintésben, mennyibe kerül egy alkalmazott 2012-ben:
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Alkalmazott bruttó bére
Alkalmazott járulékai – 13,4%
Részleges eredmény
Adómentes összeg
Részleges adóalap
Adó 19%
Alkalmazott nettó bére
Munkáltató járulékai
A munka összértéke
0,6% munkáltatói szociális alap
Munkáltató hozzájárulása az étkezéshez (20 nap)
Munkáltató összköltsége

28

327,20 €
-43,82 €
283,38 €
303,72 €
0,00 €
0,00 €
283,38 €
115,14 €
442,34 €
1,96 €
44,00 €
488,30 €

700,00 €
-93,80 €
606,20 €
303,72 €
302,48 €
57,47 €
548,73 €
246,40 €
946,40 €
4,20 €
44,00 €
994,60 €

2.000,00 €
-256,14 €
1.743,86 €
303,72 €
1.440,14 €
273,62 €
1.470,24 €
690,02 €
2.690,02 €
12,00 €
44,00 €
2.746,02 €

5.tábla: Bérszámfejtési példák 2012-ben

Várható és már érvénybelépett változások 2013. január 1-jétől
Jövedelemadó-törvény várt módosítása 2013-tól
A kormány már jóváhagyta, a parlament jóváhagyására vár még a következő
jövedelemadó-törvény módosításának tervezete:
a társasági jövedelemadó mértékét megemelni 23%-ra,
a személyi jövedelemadót szétválasztja két sávosra, az alacsonyabb sávban
marad az adó mértéke 19%, a magasabb sávban, azaz kb. 3.300 EUR bruttó
havi jövedelem felett 25%,
amennyiben az egyéni vállalkozásnál nincs könyvvezetés, a jövedelemadó
szempontjából érvényesíthető – a bevételből számított 40% kiadás, de
maximum éves szinten 5.040 EUR-ban, azaz havonta 420 EUR.
EB és SzB járulékok módosítása
Az alkalmazottak esetében sem a járulékok mértéke, sem ezek számítási
módja nem változik 2013-ban.
Ami változik: a munkaviszonyon kívüli megállapodások alapján kifizetett
jövedelmekből 2013-tól hasonlóképpen kell majd járulékokat fizetni, mint a rendes
munkaviszony alapján kifizetett bérekből. Az alkalmazottak számára előnyös, hogy
teljes körű biztosításban lesz részük, viszont a munkáltatónak többe fog kerülni a
megállapodások alapján foglalkoztatott alkalmazott.
Az egyéni vállalkozók egészségügyi és szociális biztosítása, ill. járulékok
fizetése jelentős módosításon megy át fokozatosan egész 2015-ig. Viszont ezen
téma részletezése meghaladja e kiadvány terjedelmét.
Munkaügyi törvénykönyv módosítása
Ezen törvénykódex módosítását már elfogadták és 2013. január 1-jétől
érvénybe lép.
A változások között érdemes megemlíteni a következőket:
a függő munkaviszony pontosabb meghatározása,
rövidebb próbaidő,

Janok Júlia – Vállalkozás Szlovákiában

29

módosulnak a felmondási feltételek, a felmondási időszak betartása esetén is
bizonyos feltételek mellett jogosult az alkalmazott a végkielégítésre,
az alkalmazott ú.n. konkurens tevékenységének jogi korlátozásai,
változik a szabadság jogának és feltételeinek meghatározása,
változnak a munkaviszonyon kívüli munkák elvégzéséről szóló megállapodások
jogi keretei.
A részletes magyarázatok nyilván meghaladják ennek a kiadványnak a
terjedelmét.
Készpénzfizetés korlátozása
Jelenleg még a törvényhozók döntése előtt áll, de nagy valószínűséggel 2013.
január 1-jétől érvénybe lép az az új törvény Szlovákiában, ami alapján a
készpénzfizetések korlátozva lesznek az ületi szféra terén legfeljebb 5.000 EUR
nagyságrendben, magánemberek között megengedett lesz a készpénzfizetés 15.000
EUR nagyságrendig.
Egyesített társadalombiztosítás
Az eddigi információk alapján az UNITAS rendszer bevezetését 2016-ra
halasztották. A tervek szerint az említett rendszerben egységesítve lenne az
adórendszer nyilvántartása, a szociális biztosítás nyilvántartási rendszere és az
egészségügyi biztosítók rendszerei. A jelenlegi kormány tervei között szerepel a
magán egészségügyi biztosítók megszüntetése, illetve beolvasztása az állami
egészségbiztosítóhoz.
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A szerzőről
Janok Júlia nemzetközileg akkreditált, okleveles szlovák könyvelő (3.fokozat –
accountant expert), a Szlovák Okleveles Könyvelők Kamarájának regisztrált tagja.
Folyamatosan ügyel szakmai fejlődésére és továbbképzésére. Tulajdonosa és
vezetője a Párkányi székhelyű MARK PLUS, s.r.o. könyvelő irodának. Több mint
húsz éve foglalkozik számvitellel, adózással. Számviteli előadásokat és gyakorlatokat
tartott a Přerovi (CZK) Logisztikai Főiskola Párkányi oktatási központjának hallgatói
számára.
2011-ben a Heves megyei Kereskedelmi és Iparkamara a MARK PLUS, s.r.o.
könyvelő irodának adományozta a KORREKT PARTNER védjegyet.
Az Önök hozzászólásait és ötleteit a kiadvány bővítéséhez, aktualizálásához
küldhetik az következő e-mail címre: mark-janokova@stonline.sk

Felhasznált irodalom
*1

*2

*3

*4

*5
*6

*7

1996. évi C. törvény a Magyar Köztársaság és a Szlovák Köztársaság között
a kettős
adóztatás
elkerülésére
és
az
adóztatás
kijátszásának
megakadályozására a jövedelem- és a vagyonadók területén Pozsonyban, 1994.
augusztus 5-én aláírt Egyezmény
Kopál Ladislav, JUDr.: Podnikanie zahraničných osôb na území Slovenskej
republiky, časopis Dane a Účtovníctvo 4/2012, str. 68
Kubaščíková Zuzana, Ing.: Vznik stálej prevádzkárne a organizačnej zložky na
Slovensku
Brnová Miroslava, Ing.: Zdaňovanie príjmov zo závislej činnosti vykonávanej
zahraničnými občanmi na území SR, časopis DÚPP 10/2010, str.97
Strýčková Jolana, Ing.: Sociálne s zdravotné poistenie pri výkone závislej činnosti
občanov iných čtátov na území SR, časopis DÚPP 10/2010, str. 113
Strýčková Jolana, Ing.: Vysielanie zamestnancov do iného členského štátu EÚ,
časopis DÚPP 13/2010, str. 129
Strýčková Jolana, Ing.: Dane a odvody členov štatutárnych orgánov pri súbehu so
zamestnaneckým pomerom, časopis Dane a Účtovníctvo 7/2012, str. 26
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KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA
3100 Salgótarján, Alkotmány út 9/A.
3101 Salgótarján, Pf.: 145
Tel.: 32/520-860, Fax: 32/520-862
E-mail: nkik@nkik.hu
Web-site: www.nkik.hu

Magyar-Szlovák Tagozat
3100 Salgótarján, Alkotmány út 9/A.
Tel.: 32/520-868
E-mail: mkikmszt@nkik.hu
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