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Az Európai Unió 27 európai ország alkotta sajátos gazdasági és politikai tömörülés,
nem sokkal a második világháború után jött létre. A tömörülés fő célja, hogy békét,
stabilitást és gazdasági fellendülést biztosítson a lakossága számára.
Az unió legnagyobb sikere az egységes piac kialakulása. Fontos prioritás a
foglalkoztatottság növelése, a szegénység felszámolása.
Az európai uniós tömörülés nagyon fontos alap- és politikai jogokat biztosít a lakosai
számára. Ezek közé tartozik az áruk, a szolgáltatások, személyek és a tőke szabad
mozgása. E jogszabályok keretében szabadon élhetnek, munkát vállalhatnak, és
vállalkozhatnak az Európai Uniót alkotó államokon belül az unió polgárai.
A Komárom-Esztergom Megyei Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány közösen
a Regionálne Poradenské a Informačné Centrum-mal pályázott az Európai Unió
társfinanszírozásával megvalósuló Magyarország – Szlovákia (HU-SK) Európai
Területi Együttműködési (ETE) Program keretében a határ mindkét oldalán
megvalósuló vállalkozásfejlesztési tevékenységek támogatására.
Az Európai Unió adta lehetőségek megismerésével, kihasználásával mindenki csak
nyerhet. A régióban rejlő lehetőségek megismerésével, kihasználásával térségünk
vállalkozói eredményesebben vehetik fel a piaci küzdelmet azokkal a vállalkozókkal,
melyek számára a szabad piaci lehetőségek már sokkal korábban adottak voltak. A
program mottója „Együtt erősebbek vagyunk” mindkét pályázó meggyőződése is.
A megvalósult tevékenységeink közül a legfontosabb célkitűzésünk az volt, hogy a
magyar – szlovák határ mentén működő kis- és közepes vállalkozások
fennmaradásának esélyei növekedjenek, partnerséget építve határon átnyúló
vállalkozói és beszállítói kapcsolatok jöjjenek létre.
E kiadvány célja Szlovákia területén a vállalkozási lehetőségek bemutatásával
felkelteni a vállalkozást indítani, vagy bővíteni kívánó személyek körében az
érdeklődést.
A kiadvány alapismereteket tartalmaz a vállalkozások működési környezetével
kapcsolatban Szlovákia területén belül.
E kiadvány terjedelme természetesem nem engedi meg az érintett témakörök
részletesebb vázolását. Ezért inkább az alapvető ismeretek megismerését szolgálja.
Konkrét probléma esetén ajánlatos igénybe venni szakértői segítséget. Ebben a
projekt partnerek is szívesen állnak rendelkezésre.
Sikeres és hosszantartóan eredményes vállalkozást kívánva, ajánljuk figyelmükbe
kiadványunkat.
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RÖVID BEMUTATKOZÁS
Regionálne poradenské a informačné centrum (Regionális tanácsadói és információs
központ) 1995-ben jött létre az Európai Unió pénzügyi támogatásának köszönhetően,
mint jogi személyek társulása.
1995. óta tevékenységének középpontjában a régió fejlődésének előmozdítása áll,
melynek keretei között törekszik átfogó segítséget nyújtani vállalkozások
megalakulásánál és további fejlődésük során.
Az ügyfeleink közé sorolhatók a kezdő és meglévő kis- és középvállalkozók, valamint
a munkanélküliek akik saját vállalkozást szeretnének indítani Szlovákia vagy
Magyarország területén.
Tevékenységünk és szolgáltatásunk
mikrohitelek nyújtására irányul.

elsősorban tanácsadásra,

oktatásra,

és

Oktatást, képzést 1996. óta végzünk.
Tanácsadást
a vállalkozásokat
érintő
szabályokról
nyújtunk;
adózás,
társadalombiztosítás, pénzügy , vagy marketing területén. Igény esetén üzleti
terveket, és projekt dokumentációkat készítünk el, melyek legtöbbször a források
megszerzésére irányulnak.
Szorosan együttműködünk hasonló céllal működő szervezetekkel Szlovákia vagy
más EU-s ország területén egyaránt. Alapító tagjai közé tartozunk a Nemzeti
Vállalkozásfejlesztési Szövetségnek.
Irodánk és partnerünk címei és elérhetőségei:
Regionálne poradenské a informačné centrum (RPIC) Komárno
Eötvösova 12
945 01 Komárno
T/F: ++421 35 7701 938
www.rpickn.sk
e-mail : rpic.kn@nextra.sk
zuzana.szaboova@nextra.sk
KEM Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány
Fő tér 4.
2800 Tatabánya
T/F: ++34 311 662
www.kem-hvk.hu
e-mail: info@kem-hvk.hu
Vállalkozók Háza
Árpád út 21.
2900 Komárom
T/F: ++34 344 485

6

TARTALOMJEGYZÉK
Vállalkozásokkal kapcsolatos szlovákiai jogi szabályozás
Vállalkozás a Szlovák Köztársaságban ………………………………………………
10
TERMÉSZETES SZEMÉLY
Az iparszerű vállalkozás ……………………………………………………………….
13
Az egyéni vállalkozás végzésének feltételei …………………………………………
13
Felelős képviselő a vállalkozás üzemeltetéséhez …………………………………..
14
Az egyéni vállalkozások fajtái …………………………………………………………
14
Az iparszerű vállalkozás alapítását kizáró okok …………………………………….
15
Vállalkozói jogosultság …………………………………………………………………
15
A vállalkozói jogosultság kiadásának határideje …………………………………….
16
Adóelőleg fizetési kötelezettségek ……………………………………………………
17
Járulékfizetési kötelezettségek ………………………………………………………..
18
A vállalkozások megszűnése vagy szüneteltetése ………………………………….
19
A vállalkozás egyéb formái
Vállalkozás a mezőgazdaság területén ……………………………………………….
20
Csendestársi szerződés ………………………………………………………………..
20
Kereskedelmi képviselet ………………………………………………………………..
20
JOGI SZEMÉLY
Kereskedelmi társaságok és szövetkezet …………………………………………….
22
Kereskedelmi társaságok és szövetkezet megalapításának alapfeltétele …………
22
A kereskedelmi társaság alaptőkéje …………………………………………………..
22
Kereskedelmi társaság vagy szövetkezet létrejötte ………………………………….
23
Kereskedelmi társaságok megszüntetése és megszűnése …………………………
23
Az egyes kereskedelmi társaságok jogi formái és alapelvei a Szlovákia területén
Közkereseti társaság (verejná obchodná spoločnosť) ……………………………….
24
A betéti társaság (komanditná spoločnosť) ……………………………………………
27
Korlátolt felelősségű társaság …………………………………………………………..
29
A korlátolt felelősségű társaság szervei ……………………………………………. 30
A társasági szerződés módosítása ………………………………………………… 32
A törzstőke változásai ………………………………………………………………… 33
A társasági jogviszony megszüntetése ……………………………………………… 34
A társaság megszüntetése …………………………………………………………… 34
Részvénytársaság ………………………………………………………………………… 35
A részvénytársaság szervei ………………………………………………………….. 35
Szövetkezet ……………………………………………………………………………….. 36
Szövetkezet alaptőkéje ……………………………………………………………….
36
Szövetkezet alapítása ………………………………………………………………… 36
A szövetkezet szervei ………………………………………………………………… 36
Gazdasági társaság alapításával összefüggő illetékek …………………………………….
37
Fontos tudnivalók a jogi vállalkozási formák körül ………………………………………….
37
Statisztikai számjel megállapítása …………………………………………………………… 39
Egységes kapcsolattartó helyek ……………………………………………………………… 39
Cégbírósági nyilvántartás ……………………………………………………………………… 39
KÜLFÖLDI ÁLLAMPOLGÁROK VÁLLALKOZÁSI LEHETŐSÉGEI SZLOVÁKIÁBAN .. 41
Európai társaság (SE) ……………………………………………………………………… 43
Európai Gazdasági Egyesülés (EGE) ……………………………………………………. 44
Európai szövetkezet (SCE) ……………………………………………………………….. 45
Az adózásról szóló tudnivalók …………………………………………………………………. 47
A Szlovák Köztársaság új adórendszere ………………………………………………… 49
Közvetlen adók rövid összefoglalója ……………………………………………………… 50
Jövedelmi adó ………………………………………………………………………… 50

7

Kettős adózás elkerülése …………………………………………………………… 51
Ingatlanadó …………………………………………………………………………… 52
Gépjárműadó ………………………………………………………………………… 52
Közvetett adók rövid összefoglalója ……………………………………………………… 53
Hozzáadott-érték-adó (ÁFA) ………………………………………………………… 54
Jövedéki adók ………………………………………………………………………. 55
Egészségbiztosítás és társadalombiztosítás
Egészségbiztosítás ………………………………………………………………………… 56
Társadalombiztosítás ……………………………………………………………………… 57
Minimális és maximális egészségbiztosítási járulékok áttekintése ……………………. 60
Minimális és maximális Társadalombiztosítási járulékok áttekintése …………………. 60

8

9

Vállalkozásokkal
kapcsolatos szlovákiai
szabályozás

jogi

Vállalkozás a Szlovák Köztársaságban
Vállalkozás alatt a vállalkozó által önállóan, saját néven és saját felelősségre,
nyereségszerzési céllal végzett rendszeres gazdasági tevékenységet értünk.
A vállalkozást indítani kívánó személy számára fontos, hogy eldöntse, milyen jogi
formában kíván vállalkozni.
A
Szlovák
Köztársaság
vállalkozhat
természetes
személyként,
tehát
magánszemélyként vagy gazdasági társaság keretében jogi személyként.
A kereskedelmi törvénykönyv
vállalkozónak minősül:

értelmében

(1991.

évi

513.

számú

törvény)

 A cégbíróságon bejegyzett személy;
 A vállalkozói engedély alapján vállalkozást folytató személy;
 Az a személy, aki nem vállalkozói engedély alapján, hanem külön törvény
szerinti engedély birtokában vállalkozik;
 Az a mezőgazdasági tevékenységet folytató természetes személy, aki külön
jogszabály szerinti nyilvántartásban van nyilvántartva.
A vállalkozók számára fontos ismeret, a vállalkozások indítása, vagy felszámolása
során követendő eljárás, az egyes vállalkozási formáknál a legfontosabb
sajátosságok, az adózási jogszabályok, vagy az egyes járulékok nagyságrendje.
A hatályos jogszabályok áttekintése megkönnyíti, a vállalkozók és a vállalkozás
indítása iránt érdeklődők számára, a vállalkozói gazdasági-jogi környezet különböző
területei közötti tájékozódást.
E szempontból a legfontosabb jogszabályok közé az alábbiak tartoznak:






A Polgári Törvénykönyv, a többször módosított 1964. évi 40. számú törvény;
A Kereskedelmi Törvény, a többször módosított 1991. évi 513. számú törvény;
A 2004. évi 177. számú törvény az európai gazdasági egyesülésről;
A 2004, évi 562. számú törvény az európai társaságról;
A 2008. évi 90. számú törvény az európai területi együttműködési
csoportosulásról;
 A 2007. évi 91. számú törvény az európai szövetkezetről;
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 A többször módosított
nyilvántartásról;
 A többször módosított
vállalkozásról.

2003.

évi

530.

számú

törvény

a cégbírósági

1991.

évi

455.

számú

törvény

az

iparszerű

Természetes személy az, aki nincs bejegyezve a cégbírósági nyilvántartásba,
vállalkozói minősítést szerez az egyéni vállalkozói jogosultság megítélése esetén,
illetve a külön törvény alapján megítélt vállalkozói jogosultság odaítélésével. Szintén
ez vonatkozik azon jogi személyek vállalkozására is, akik nem kerülnek bejegyzésre
a cégbírósági nyilvántartásba.
Jogi személy – az a kereskedelmi társaság vagy szövetkezet, amely a cégbírósági
nyilvántartásba való bejegyzés napján jön létre, azaz amely számára kötelező
a cégbírósági nyilvántartásba történő bejegyzés.
Jogi személy székhelye, természetes személy vállalkozásának a helye az a cím,
amely a cégjegyzékben, vállalkozói jegyzékben vagy külön törvényben
meghatározott nyilvántartásban a vállalkozó székhelyeként, vállalkozásának
helyeként van feltüntetve.
Cím alatt a település neve, postai irányítószáma, az utca neve vagy más közterületi
név és a házszám együttese értendő. Természetes személy lakóhelye alatt külön
törvény szerinti állandó lakóhelyének címe értendő.
Külföldi személyeknek, - azaz olyan természetes személyek, akik lakóhelye, - vagy
olyan jogi személynek, amelynek székhelye a Szlovák Köztársaság területén kívül
található, a Szlovák Köztársaság területén azon a napon létesül vállalkozási joga,
amikor ezt a személyt bejegyzik a cégbírósági nyilvántartásba, a cégbírósági
nyilvántartásban szereplő vállalkozás tárgya szerint. Ez nem vonatkozik arra
a természetes személyre, aki a Szlovák Köztársaság területén vállalkozik, és akinek
lakóhelye az Európai Unió valamelyik tagállamában található, ezt a személyt nem
kötelező bejegyezni a cégbírósági nyilvántartásba.
A cégbejegyzésbe bejegyzett, valamint a vállalkozói engedély birtokában vállalkozó
személyen kívül vállalkozónak minősül az a személy is, aki nem vállalkozói engedély,
hanem külön törvény szerinti engedély alapján folytat vállalkozói tevékenységet.
Ilyennek minősülnek az alábbi tevékenységek:









Orvosi, gyógyszerészi, vagy állatorvosi tevékenységek;
ügyvédi, közjegyzői, szabadalmi ügyvivői;
bírósági végrehajtói tevékenység;
hatósági szakértői és tolmácstevékenység;
könyvvizsgálói és adótanácsadói tevékenység;
műemléki restaurátori tevékenység;
építészi, építőmérnöki tevékenységek;
geológusi, térképészeti tevékenységek.

E tevékenységek végzőinek a nyilvántartása az illetékes kamara, minisztérium vagy
központi államigazgatási szerv által vezetett jegyzékben történik.
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A magánvállalkozásról szóló törvény értelmében vállalkozónak minősül a
mezőgazdasági tevékenységet folytató magánszemély is – ideértve az
erdőgazdálkodási és vízgazdálkodási célú tevékenységeket is. Ezeket a személyeket
a települési önkormányzat az egyéni gazdákról vezetett jegyzékben tartja nyilván.
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Természetes személy

I. AZ EGYÉNI VÁLLALKOZÓI TEVÉKENYSÉG
Az iparszerű vállalkozás
Iparszerű vállalkozásnak minősül bármilyen vállalkozói tevékenység, amelyet
a törvény nem tilt, illetve nem zár ki az iparszerű vállalkozások köréből.
Az egyéni vállalkozói tevékenység feltételeit és betartásuk ellenőrzését az egyéni
vállalkozásról szóló 455/1991 sz. törvény (vállalkozói törvény) és későbbi
módosításai szabályozzák.
Vállalkozás alatt a vállalkozó által önállóan, saját néven és saját felelősségre,
nyereségszerzési céllal végzett rendszeres gazdasági tevékenységet értünk.
A kereskedelmi törvénykönyv értelmében vállalkozónak minősül:
 a cégbíróságon bejegyzett személy;
 a vállalkozói engedély alapján vállalkozást folytató személy;
 az a személy, aki nem vállalkozói engedély alapján, hanem külön törvény
szerinti engedély birtokában vállalkozik;
 az a mezőgazdasági tevékenységet folytató természetes személy, aki külön
jogszabály szerinti nyilvántartásban van nyilvántartva.
Az egyéni vállalkozás végzésének feltételei
Az egyéni vállalkozói engedély egyéni vállalkozói tevékenységre jogosít. Ezzel a
jogosultsággal a természetes és jogi személyek akkor élhetnek, ha teljesítik az
egyéni vállalkozás végzésére vonatkozó:
 általános-, és ;
 különös (egyedi) feltételeket.
Az egyéni vállalkozási tevékenység végzésének általános feltételei:
a) 18. életév betöltése;
b) jogi cselekvőképesség;
c) büntetlen előélet.
Szlovák jogi személy esetén az általános feltételeket annak a természetes
személynek vagy személyeknek kell teljesíteniük, akik a jogi személy hivatalos
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képviselői. Külföldi személy vállalkozásánál az általános feltételeket a külföldi jogi
személy vezetőjének vagy, szervezeti egysége vezetőjének kell teljesítenie.
A különös (egyedi) feltételek közé tartozik a természetes személy szakmai vagy
egyéb alkalmassága az egyéni vállalkozásról szóló törvény vagy egyedi előírások
alapján.. A szakmai tevékenységet az egyéni vállalkozás üzemeltetése során az a
felelős képviselő is biztosíthatja, akit a vállalkozó erre megjelöl. Magánszemély
a szükséges szakképzettséget a Szlovák Köztársaság Belügyminisztériuma által
a szakmai gyakorlat- vagy a szakképesítés elismeréséről kiállított határozatával is
igazolhatja.
Felelős képviselő a vállalkozás üzemeltetéséhez
A felelős képviselőnek a vállalkozás működtetése során meg kell felelnie az általános
és különös (egyedi) feltételeknek egyaránt, továbbá munkaviszonyban kell állnia
a vállalkozónál. Amennyiben a különös (egyedi) törvényben szabályozott feltételek
szerint a felelős képviselő a vállalkozó házastársa, vagy egyenes ági rokona, illetve
jogi személy esetén annak társa vagy tagja – ez nem szükséges. Ha a vállalkozói
engedély visszavonására az iparszerű vállalkozást szabályozó törvényben megjelölt
okokból került sor, az érintett személy a vállalkozói jogosultság megszűnéséről
hozott határozat jogerőre emelkedését követő három év elteltével kérelmezheti újra
vállalkozói igazolvány vagy iparengedély kiadását. E rendelkezés egyaránt
vonatkozik a felelős képviselőkre is.
Amennyiben a vállalkozó több telephellyel és központi telephellyel rendelkezik,
minden egyes telephelyre felelős képviselőt köteles kijelölni.
Az egyéni vállalkozások fajtái
A vállalkozói engedély kiállításának szabályozása alapján az egyéni vállalkozást a
természetes személy lakóhelye szerinti, illetékes vállalkozói hivatalba történő
bejelentés alapján lehet végezni, amennyiben a bejelentő megfelel a vállalkozói
törvény feltételeinek.
A vállalkozói jogosultság előfeltételei alapján az iparszerű egyéni vállalkozás alábbi
típusai különböztethetők meg:
 kisipari vállalkozások – ezek esetében a vállalkozás folytatásának feltétele
az adott szakmában szerzett szakképesítés (az e csoportba tartozó
vállalkozások jegyzéke az iparszerű vállalkozásokról szóló törvény 1.számú
mellékletben található) ;
 speciális szakképesítéshez kötött vállalkozások – az előírt szakképesítést
külön jogszabályok szabályozzák (e vállalkozások jegyzékét a törvény 2.
Számú melléklete tartalmazza);
 szabadon gyakorolható vállalkozások – ezek esetében a vállalkozás
folytatásának nem feltétele a szakmai vagy egyéb alkalmasság. Szabadon
gyakorolhatók mindazok a tevékenységek, amelyeket a törvény nem tilt, vagy
nem zár ki, és amelyeket nem tartalmaznak a törvény 1 – 3. számú
mellékletei.
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2010. május 31-ig az iparengedélyhez kötött vállalkozások csak hatósági engedély,
iparengedély birtokában voltak folytathatók. Az iparengedély kiadásához szükséges
szakmai feltételeket a törvény 3. számú melléklete tartalmazta. 2010. június 1- től
ezek a vállalkozások a speciális szakképesítéshez kötött vállalkozások közé
tartoznak.
A vállalkozások jellegük szempontjából a következő csoportokra oszthatók:
 üzleti
 termelő
 szolgáltató.
Az iparszerű vállalkozás alapítását kizáró okok
Nem vállalkozhat az a személy, aki ellen felszámolási eljárás (csődeljárás) indult
vagy lezárult, mégpedig annak lezárását vagy a megismételt kényszeregyezséget
követő három éven belül. A vállalkozói hivatal e tiltó rendelkezés hatálya alól
mentesítést adhat.
Vállalkozás indítását kizáró oknak minősül az is, ha bíróság vagy hatóság a
bejelentőt eltiltotta az általa folytatni kívánt tevékenység végzésétől.
Nem vállalkozhat az a személy sem, akinek vállalkozói engedélyét a vállalkozói
hivatal bevonta. A tiltás az engedély bevonásától számított három évig érvényes.
Nem folytathatnak iparszerű vállalkozást azok a személyek sem, akiket külön törvény
tilt el ilyen tevékenység folytatásától. E körbe tartoznak például a bírák, a hivatásos
katonák vagy ügyészek. Társaság képviselője vagy vezető alkalmazottai nem
folytathatnak munkáltatójuk tevékenységi körével azonos vállalkozói tevékenységet.
A Szlovák Köztársaság területén vállalkozni kívánó külföldi magánszemélyek
esetében kötelező a cégbírósági bejegyzés, ez alól kivételt képeznek azok
a személyek, akik az Európai Unió tagállamainak valamelyikében állandó lakóhellyel
rendelkeznek. Ha a külföldi személy a Szlovák Köztársaságban nem rendelkezik
állandó lakóhellyel, vagy a tartózkodásra jogosító más engedéllyel, a Szlovák
Köztársaság területén képviselő útján folytathat vállalkozói tevékenységet.
Vállalkozói jogosultság
A vállalkozói jogosultság keletkezése a személytől és a vállalkozás fajtájától függ.
A bejelentés-köteles vállalkozások esetében a jogosultság a bejelentés napján
keletkezik, illetve későbbi napon, ha a bejelentésben ezt megjelölték.
A vállalkozói jogosultságot a vállalkozói engedély, vagy a vállalkozói névjegyzék
kivonata igazolják.
A kiadási kérelmet a természetes személy lakóhelye vagy a jogi személy székhelye
szerint illetékes vállalkozói hivatalba kell benyújtani. Ha külföldi személyről van szó,
a külföldi személy vállalatának tevékenységi helye alapján kerületileg illetékes
vállalkozói hivatal, vagy a külföldi személy szervezeti egységének tevékenységi
helye szerinti kerületi vállalkozói hivatal az illetékes.
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A vállalkozói jogosultság a Szlovák Köztársaság egész területére vonatkozik.
Egy vállalkozó többféle tevékenységet is végezhet, ezek mindegyikére azonban
külön vállalkozói engedéllyel kell rendelkeznie.
A vállalkozói engedély megszűnik:
 a természetes személy halálával vagy a jogi személy megszűnésével,
 annak az időnek a leteltével, amelyre az engedélyt kiadták,
 a vállalkozói hivatalról szóló törvényben meghatározott okok alapján kiadott
határozattal vagy,
 a vállalkozás befejezéséről szóló értesítéssel.
A vállalkozói jogosultság kiadásának határideje
A vállalkozói hivatal a vállalkozói engedélyt a vállalkozás bejelentésének és az
erkölcsi bizonyítvány kézhezvételének dátumától számított legkésőbb 5 munkanapon
belül adja ki, amennyiben a bejelentés megfelel a törvény által előírt
követelményeknek és a vállalkozó teljesíti a vállalkozói törvényben megadott
feltételeket.
(2007. 10. 1-jétől a Szlovák Köztársaságban lakóhellyel rendelkező
magánszemélyek részére a vállalkozói hivatal intézi a Szlovák Köztársaság
Főügyészségénél a hatósági erkölcsi bizonyítvány kiadását. Más uniós tagállamok
lakosaira ez nem vonatkozik).
A magánszemély a bejelentési kérelemében az alábbi adatokat tünteti fel:
 családi név és utónév, lakóhely, személyi szám, továbbá nyilatkoznia kell
arról, hogy bíróság, vagy hatóság eltiltotta-e vállalkozási tevékenység
folytatásától;
 cégnév;
 a tevékenységi kör megjelölése;
 statisztikai szám (amennyiben számára már megállapításra került);
 a vállalkozás helye;
 telephelyek (ha vannak);
 ha a vállalkozás meghatározott időre létesül, a vállalkozói tevékenység
megszüntetésének időpontja;
 Ha a vállalkozó nem a bejelentés napján kezdi meg tevékenységét, fel kell
tüntetnie a vállalkozás megkezdésének tényleges időpontját.
A kérelemben a vállalkozó képviselőjének személyes adatait is fel kell tüntetni.
A magánszemélynek a kérelemhez az alábbi iratokat kell csatolnia:
 Kisipari vagy speciális képzettséget igénylő vállalkozás indítása esetén
a magánszemélynek, vagy képviselőjének alkalmasságát igazoló iratok (ez
lehet szakmunkás-bizonyítvány, bizonyítvány, oklevél, engedély stb.);
 Képviselő kinevezése esetén a képviselő elfogadó nyilatkozatát;
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 Ha a vállalkozás helye nem azonos a vállalkozó lakóhelyével, a vállalkozás
helyeként megjelölt ingatlan használatára jogosító okiratot. A külföldi személy
esetében annak az ingatlannak a használatára jogosító iratát kell csatolni,
amelyet vállalkozása helyeként megjelölt, illetve ahol a külföldi személy által
alapított vállalkozás szervezeti egysége működik);
 Az igazgatási illeték befizetését igazoló iratot;
 Hatósági erkölcsi bizonyítványt (csak külföldi személy).
Eljárási illetékek:
Illeték fajtája
Az egyéni vállalkozói engedély kiállítása
- szabadon gyakorolható vállalkozásra (egy vállalkozói
tevékenység esetén)
- Kisipari
vagy
speciális
szakképzettséget
kívánó
vállalkozásra (egy vállalkozói tevékenységek esetén)
Vállalkozói nyilvántartásról készített kivonat
Felelős képviselő kijelölése esetén
A vállalkozói engedélyben elvégzett változtatás esetén
Hatósági erkölcsi bizonyítvány
Statisztikai szám megállapítása (IČO)

Az illeték
nagysága
5 euró
15 euró
3 euró
6 euró
3 euró
3 euró
3 euró

A vállalkozó magánszemély önkéntes alapon vállalkozását bejegyeztetheti a
cégbíróságon. A Szlovák Köztársaság területén vállalkozást indítani kívánó
külföldi magánszemélyek számára a cégbírósági bejegyzés kötelező. A Szlovák
Köztársaságnak az Európai Közösségekhez történő csatlakozásáról szóló szerződés
hatályba lépését követően, azaz 2004. május 1. után ez a kötelezettség nem
vonatkozik azokra a személyekre, akik az Európai Unió valamelyik tagállamában
vagy Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamainak ( az OECDtagállamok) valamelyikében állandó lakóhellyel rendelkeznek.
Adóelőleg fizetési kötelezettségek
Ha a vállalkozást indítani kívánó személy az illetékes vállalkozói hivatallal szembeni
kötelezettségeit teljesítette, a vállalkozói engedély megszerzését követő 30 napon
belül be kell jelentkeznie az illetékes adóhivatalnál is, feltéve, ha ezt
a kötelezettségét nem teljesítette a vállalkozás bejelentésekor. (2007. 10. 1-je óta
a magánszemélyeknek lehetőségük van arra, hogy közvetlenül a vállalkozói
hivatalnál intézzék az adóhatósági bejelentkezést, ideértve a személyi jövedelemadó
alanyaként történő nyilvántartásba vételt is).
A vállalkozó a várható adókötelezettségét figyelembe véve adóelőleget köteles
fizetni, amennyiben:
 az utolsó ismert adókötelezettségének összege meghaladta az 1 659,70
eurót, de kevesebb volt, mint 16 596,96 euró, negyedévenként fizeti az
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adóelőleget, amelynek összege az utolsó ismert adókötelezettség
egynegyede;
 az utolsó ismert adókötelezettség meghaladta a 16 596,96 eurót, az utolsó
ismert adókötelezettség egy tizenketted részének megfelelő havi adóelőleget
fizet.

Járulékfizetési kötelezettségek:
Az egyéni vállalkozó (önfoglalkoztató) egészségbiztosítási járulékot köteles fizetni,
ezért a vállalkozása megalapítását követő 8 napon belül fel kell keresnie
a kiválasztott egészségbiztosítási pénztárát, és be kell oda jelentkeznie, feltéve, ha
ennek a kötelezettségének nem tett eleget már a vállalkozás bejelentésekor.
Erre vonatkozó törvény 2007. 10. 1-jétől mind az egyéni, mind a társas vállalkozások
számára lehetővé teszi, hogy közvetlenül az illetékes vállalkozói hivatalban intézzék
az egészségbiztosítási bejelentkezést. A magánszemélynek a kötelező
egészségbiztosítás keretében, a vállalkozása bejelentésekor fel kell tüntetnie azt az
egészségbiztosítási pénztárat, amelyben biztosított jogviszonya van.
Az egészségbiztosítási járulékokra előleget kell fizetni, majd azt az év végén
a vállalkozó elszámolja.
Az egyéni vállalkozónak a vállalkozás indításának évében nem kötelező
bejelentkeznie a Társadalombiztosító Intézethez, és társadalombiztosítási járulékot
sem kell fizetnie. Csak a vállalkozás indításának a második évében legkésőbb június
30-ig kell bejelentkeznie a Társadalombiztosító Intézethez. A járulékfizetési
kötelezettsége is csak július 1-jétől keletkezhet, betegbiztosítási és nyugdíjbiztosítási
járulék fizetésére. Addig az egyéni vállalkozó önkéntes alapon fizetheti e járulékokat
a Társadalombiztosító Intézet felé.
A Társadalombiztosítási járulékokat az egyéni vállalkozó az előző évben elért bruttó
jövedelem bizonyos határa felett köteles fizetni. Ilyen esetben fizetnie kell az
egészségbiztosítási, nyugdíjbiztosítási, rokkantbiztosítási és szolidaritási tartalékalap
járulékot, amelyet a járulékalapból számítanak, és amelynek minimális mértéke az
aktuális naptári évet két évvel megelőző naptári évben elért havi átlagbér 44,02%-a.
Az önfoglalkoztató (egyéni) vállalkozó köteles:
 a biztosítási kötelezettség keletkezését követően legkésőbb nyolc napon belül
bejelentkezni az egészségbiztosításra és a nyugdíjbiztosításra, és nyolc
napon belül kijelentkezni a biztosítás megszűnését követően;
 a naptári év június 30-ig benyújtani az illetékes hivatalnak az adóbevallása
kivonatát, beleértve az előző naptári évre vonatkozó helyesbítő
adóbevallásának kivonatát is;
 az illetékes hivatalnak bejelenteni minden változást, (például ha megváltozik a
vezetékneve, utóneve, állandó lakhelye, megszűnik az állandó vagy átmeneti
tartózkodási engedélye), a változások bekövetkezését követő nyolc napon
belül.
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Változások esetén a vállalkozónak kötelessége van a vállalkozói
hivatallal szemben is!
A székhely, cégnév vagy egyéb adat változását a vállalkozó köteles jelenteni
a vállalkozói hivatalnak. A vállalkozói hivatalnak jelenteni kell az adatokat és a csatolt
iratokat érintő minden változást. A változást igazoló iratot a változást követő 15
napon belül kell benyújtani a hivatalnak.
A vállalkozások megszűnése vagy szüneteltetése
Ha a vállalkozó, a vállalkozói engedélyében szereplő tevékenységet bármely okból
nem
folytatja,
lehetősége
van
a tevékenység
megszüntetésére,
vagy
szüneteltetésére.
Amennyiben a vállalkozó bármilyen okból tevékenységének szüneteltetésére
kényszerül, ez irányú írásbeli kérelmet kell benyújtania a vállalkozói hivatalhoz. E
nyomtatvány a vállalkozói hivatalnál beszerezhető. A változást az adóhivatalnál,
valamint az illetékes egészségbiztosító pénztárnál és a Társadalom- biztosító
Intézetnél is be kell jelenteni.
A vállalkozó maga határozhatja meg, milyen hosszú időre kívánja szüneteltetni
tevékenységét, de a szüneteltetés minimális időtartalma 6 hónap.lehet.
Vállalkozás megszüntetését szintén a vállalkozói hivatalnál kell bejelenteni,
mégpedig írásbeli kérelem formájában. A vállalkozás a bejelentés napján szűnik
meg, kivéve, amikor a kérelemben ettől eltérő időpontot jelöl meg a vállalkozó.
A változást
az
adóhatóságnál,
az
egészségbiztosító
pénztárnál
és
a Társadalombiztosító Intézetnél is jelenteni kell.
Az adóhatósági nyilvántartásból történt törlést követő 15 napon belül, az
adóhatóságnál a volt vállalkozónak le kell adnia az adókártyáját.
Ha a vállalkozói engedély visszavonására az iparszerű vállalkozást szabályzó
törvényben megjelölt okokból került sor, akkor az érintett személy a vállalkozói
jogosultság megszűnéséről hozott határozat jogerőre emelkedését követő három év
elteltével kérelmezheti újra a vállalkozói igazolvány vagy iparengedély kiadását.
Eljárási illetékek:
Illeték fajtája
Egy vagy több vállalkozói tevékenység megszüntetéséről hozott
határozat kiadása
Vállalkozás szüneteltetése vagy annak módosítása

Az illeték
nagysága
4 euró
4 euró
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A VÁLLALKOZÁS EGYÉB FORMÁI
Vállalkozás a mezőgazdaság területén
A Kereskedelmi Törvénykönyv alapján az a természetes személy is vállalkozónak
számít, aki mezőgazdasági termelést végez és a 219/1991 sz. Törvény alapján be
van jegyezve a község nyilvántartásába.
Az önállóan gazdálkodó mezőgazdász a mezőgazdasági termelést saját nevében,
saját számlájára és felelősségére végzi.

Csendestársi szerződés
Csendestárs bármely természetes személy vagy jogi személy lehet.
Csendestársi szerződés létrejöttével a csendestárs részt vehet a vállalkozóval annak
vállalkozásában, mégpedig bizonyos betét nyújtásával. A betét tárgya lehet adott
pénzösszeg, dologi, jogi vagy egyéb vagyoni érték, melyet a vállalkozásnál fel lehet
használni. A csendestársnak nyereségrészesedési joga keletkezik a veszteségnél
csak saját betétje összegéig érintett.

Kereskedelmi képviselet
A kereskedelmi képviseletről szóló szerződéssel a Kereskedelmi Törvénykönyv,
513/1991 sz. törvény 652. cikke értelmében a kereskedelmi képviselő vállalkozóként
kötelezi magát, hogy a képviselt számára bizonyos típusú szerződések, (üzletek)
megkötésére irányuló tevékenységet folytasson, vagy a képviselő nevében,
számlájára ügyleteket kezdeményezzen és kössön meg. A képviselt pedig kötelezi
magát a kereskedelmi képviselő részére jutalék kifizetésére.
A kereskedelmi képviselő köteles az adott területen az elvárható szakmai
gondossággal végezni azt a tevékenységet, amely kötelezettsége tárgyát képezi.
A kereskedelmi képviselő tevékenységének része, a szerződésben meghatározott
üzletkötés iránt érdeklődők felkeresése. Amennyiben a szerződés meghatározza,
hogy a kereskedelmi képviselő a képviselt nevében üzletkötésre jogosult, az ezzel
összefüggő jogokat és kötelezettségeket a megbízási szerződés rendelkezései
szabályozzák.
Meghatalmazás nélkül a kereskedelmi képviselő nem jogosult a képviselt nevében
üzleteket kötni, részére bármit átvenni vagy egyéb jogi ügyeket végezni.
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Jogi személy
II. JOGI SZEMÉLY
Kereskedelmi társaságok és szövetkezet
A kereskedelmi
társaságok
osztályozhatók
aszerint,
hogy
a társaság
kötelezettségeiért a tagok milyen mértékben felelnek. E szempont szerint három
csoportra oszthatók:
 személyi alapúak – a tagok a társaság kötelezettségeiért egész vagyonukkal
kezeskednek, tehát nem csak tőkebetétjükkel – mint például a nyílt
kereskedelmi társaságok (verejné obchodné spoločnosti „v.o.s.“);
 vegyes alapúak – egyes tagok személyesen, míg mások csak betétjükkel
kezeskednek – ide tartoznak a betéti társaságok („komanditné spoločnosti“);
 tőke alapúak – a társaság vagyoni alapja teljesen elkülönül a tagok vagyonától
– ezek a korlátolt felelősségű társaságok és a részvénytársaságok
(„spoločnosti s ručením obmedzeným a akciové spoločnosti“).
Kereskedelmi társaság és szövetkezet alapítása
A kereskedelmi társaság megalapításának alapfeltétele a társasági szerződés, vagy
alapító okirat létrejötte.
Alapító okirat – azokban az esetekben, ahol ezt a törvény lehetővé teszi,
hogy az alapító egy személy is lehet, ekkor a társasági szerződést az alapító
okirat helyettesíti, amelyet közjegyzői okirat formájában kell elkészíteni.
Társasági szerződés – azokban az esetekben, ahol a kereskedelmi társaság
több személy, vagy társaság révén jön létre (minimálisan 2), a társaság az
alapítók által aláírt társasági szerződéssel létesül. Az alapító tagok aláírását
hatóságilag hitelesíttetni kell. Társasági szerződés meghatalmazott útján is
köthető. A társasági szerződéshez ilyenkor mellékelni kell a meghatalmazó
hitelesített aláírásával ellátott meghatalmazást.
A szövetkezet létrejöttéhez a szövetkezet alakuló közgyűlésének összehívására van
szükség, melynek menetét közjegyzői jegyzőkönyv formájában kell hitelesíteni.
A jegyzőkönyv melléklete tartalmazza az elfogadott alapszabályt.
A kereskedelmi társaság alaptőkéje
A kereskedelmi társaság üzleti vagyonát azon eszközök összessége alkotja, amelyek
a társasági vagyonhoz sorolhatók. Ez másképpen az alaptőke , amely olyan vagyoni
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értékek összességét jelenti, amelyeket a vállalatba annak alapítói, vagy a társaság
más tagjai fektettek be. Az alaptőkének kettő formája lehet:
 Készpénz betét – pénzbefizetések összessége;
 Nem pénzbeli betét – pénzben kifejezhető értékek összessége.
Az alaptőke összegét a társasági szerződésnek vagy az alapszabálynak, esetleg az
alapító okiratnak kell tartalmaznia, és a társaság létrejöttekor a cégbírósági
nyilvántartásba is bejegyzik. A tag kötelezi magát, hogy egy előre meghatározott
értéket a társaság rendelkezésére bocsát, miközben a társaság a betét
ellenértékeként
kötelezi
magát
a részesedés
biztosítására.
Ez
lehet
nyereségrészesedés, elszámolási részesedés, maradék-felszámolási részesedés és
üzletrészesedés. A társaság keletkezésekor nem szükséges az egész betétet
befizetni. Az egyes készpénzbetét - befizetések minimális százalékát a kereskedelmi
törvénykönyv határozza meg. További befizetés, a tagok megegyezésétől függ, mely
rögzíti, hogy az egyes tagok milyen összegű betéttel járulnak hozzá az alaptőkéhez,
és a maradék betétet utólag mikor kell befizetni. A befizetés végső határideje 5 év.
Kereskedelmi társaság vagy szövetkezet létrejötte
A kereskedelmi társaság a cégbírósági nyilvántartásba történő bejegyzés napjától jön
létre. (A cégbírósági nyilvántartásba olyan természetes személyek is bejegyezhetők,
akiknek ilyen jellegű kötelezettségük általában nincs).
A cégbírósági nyilvántartásba való bejegyzési kérelmet a társaság megalapítását
követő 90 napon belül kell benyújtani, illetve azon okirat kézhezvételét követő 90
napon belül, mellyel az egyéni vállalkozói, vagy egyéb vállalkozói jogosultság
igazolható. A cégbejegyzési kérelmet az a jogosult személy nyújtja be, akit
a bejegyzés érint, vagy a törvény szerint arra jogosult személy, vagy e személyek
által, arra írásban meghatalmazott más személy. A cégbejegyzési kérelemhez
csatolni kell azokat a megalapítást alátámasztó okiratokat, melyek a cégbírósági
nyilvántartásba bejegyzésre kerülnek. A cégbejegyzési kérelmet benyújtó személyek
aláírását, illetve a meghatalmazottak aláírásait hivatalosan hitelesíttetni kell.
A cégbírósági nyilvántartásba történő bejegyzés tényét, illetve a cégdokumentumok
okirat-nyilvántartásba történő elhelyezését a cégbíróság, a Kereskedelmi Közlönyben
hozza nyilvánosságra.
A vállalkozás és a vállalkozás tárgyának, illetve tevékenységének bejegyzéséről
a cégbíróság értesíti az:
 illetékes adóhivatalt;
 Állami Statisztikai Hivatalt;
 és végül azt a szervet, amely kiadta az egyéni vállalkozói vagy egyéb
vállalkozói jogosultsági igazolványt.
Kereskedelmi társaságok megszüntetése és megszűnése
Kereskedelmi társaság a kereskedelmi törvénykönyv szerint, a cégbírósági
nyilvántartásból való törlésének napján szűnik meg. A társaság megszüntetése,
felszámolással vagy felszámolás nélkül (amennyiben a tőkéje jogi képviselőre száll
át) történhet.
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A társaság az alábbi okokból szűnhet meg:
 a meghatározott
időtartam
elteltével,
vagy
a létrehozás
céljának
megvalósulásával;
 a tagok vagy a társaság illetékes szerveinek határozata alapján;
 bíróság döntése alapján a törvényben meghatározott okok miatt;
 csődeljárás kihirdetésével a társaság vagyonára nézve, vagy csődeljárás
kihirdetési javaslatának elutasításával a társaság nem megfelelő mennyiségű
vagyona miatt;
 egyéb oknál fogva, ha ezt külön törvény meghatározza.
A cégbírósági nyilvántartásból történő törlést az adóügyi helyzet rendezésének kell
megelőznie.

Az egyes kereskedelmi társaságok jogi formái és alapelvei
a Szlovák Köztársaság területén
Közkereseti társaság (verejná obchodná spoločnosť)
A közkereseti társaság olyan vállalkozás, amelyben legalább két tag közös cégnév
alatt vállalkozik, és a tagok közösen, korlátlanul és egyetemlegesen felelnek
a társaság kötelezettségeiért.
A közkereseti társaság cégnevében szerepelnie kell a „verejná obchodná
spoločnosť“ („közkereseti társaság“) megjelölésnek, vagy a megfelelő rövidítése,
mint „ver. obch.spol.“ vagy „v.o.s.“. Amennyiben a cégnévben szerepel legalább az
egyik tag családneve, elegendő a „spol.“ (és társa) megjelölés.
A társasági szerződésnek az alábbiakat kell tartalmaznia:
 a társaság cégnevét és székhelyének megjelölését;
 a tagok megjelölését (jogi személy esetében a cégnevet és a székhelyet,
természetes személy esetében a nevet és a lakóhelyet kell feltüntetni);
 a társaság tevékenységi körének megjelölését.
A cégbírósági bejegyzés iránti kérelmet a tagok mindegyikének alá kell írnia, és
közösen is kell benyújtaniuk.
A tagok jogait és kötelezettségeit a társasági szerződés szabályozza. A törvény vagy
a társasági szerződés eltérő rendelkezése hiányában a szerződés módosításához
valamennyi tag egyetértése szükséges.
A társaság vagyonát a tagok által szolgáltatott pénzbeli és nem pénzbeli betét
képezi. A tag a társasági szerződésben meghatározott időpontig, vagy amennyiben
ilyen időpont a szerződésben nincs meghatározva, a társaság megalapítását
követően köteles a vagyoni hozzájárulását teljesíteni. Amennyiben valamelyik tag a
hozzájárulást a meghatározott időpontig a tagság felé nem teljesíti, a késve befizetett
összeg további 20%-kát kell büntető kamatként befizetnie.
Az üzlet vezetésére valamennyi tag jogosult, ennek elveit közös megegyezéssel
állapítják meg. Amennyiben a tagok a társasági szerződésben az üzlet vezetésével
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részben, vagy egészben egy, vagy több tagot bíznak meg, a többi tag ennek
mértékében elveszti üzletvezetési jogát. Az üzlet vezetésével megbízott tag köteles a
tagok gyűlésén többségi szavazattal hozott határozat szerint eljárni. Ha a társasági
szerződés másképp nem rendelkezik, minden tag egy szavazattal rendelkezik.
A társasági szerződés eltérő rendelkezésének hiányában a tag üzletvezetésére
feljogosító megbízása a többi tag egyetértő határozatával visszavonható. Ha a
megbízott tag súlyosan megsérti kötelezettségeit, a tagok bármelyike
kezdeményezheti, hogy megbízását bíróság vonja vissza. Ilyen esetben a bíróság a
megbízást visszavonhatja akkor is, ha a társasági szerződés értelmében
visszavonhatatlan megbízásról van szó.
Az üzlet vezetésével megbízott tag, köteles a többi tagot tájékoztatni a társaságot
érintő minden ügyről. Minden tag jogosult arra, hogy a társaság valamennyi iratába
betekintést nyerjen.
A társaság nevében bármely tag jogosult arra, hogy érvényesíthesse a vagyoni
hozzájárulás teljesítésére vonatkozó társasági igényét, illetve a társaságnak a taggal,
vagy tagokkal szembeni kártérítési igényét. A tagnak ez a joga nem érvényesíthető,
ha ezeket a jogokat a tagság már érvényesítette. A keresetet benyújtó tagon, vagy
meghatalmazottján kívül más személy, a bíróság előtt a társaság nevében
jognyilatkozatot nem tehet. A társaság nevében saját jogigényét érvényesítő tag
köteles a bírósági költségeket viselni. Ha a bíróság a társaság javára megítélte az
eljárási költségek visszatérítését, az erre kötelezett tag, a tagság nevében a
jogigényt érvényesítő tagnak köteles a megítélt összeget megfizetni.
A felosztandó nyereség a tagok között egyenlő arányban kerül felosztásra. Az éves
beszámoló alapján megállapított nyereségrészesedést a beszámoló elfogadását
követő három hónapon belül kell kifizetni.
Amennyiben a nyereség a tagok között egyenlő arányban oszlik meg a tagok a
betétjük után az egyezség szerinti kamatra jogosultak. Egyéb esetben, a törvényben
meghatározott kamat az irányadó. A kamatigény előnyt élvez a nyereségigénnyel
szemben, és erre a tag jogosult akkor is, ha az éves beszámoló szerint a társaság
veszteséges volt. A beszámoló szerint a veszteség a tagok között egyenlő arányban
oszlik meg.
A társasági szerződés módosítása révén a társaságba új tagok léphetnek be, és a
társaságból bármely tag kiléphet, ha annak legalább két tagja marad.
A többi tag jóváhagyása nélkül a tag nem folytathat a társaság tevékenységi körével
azonos vállalkozást, még harmadik személy javára sem. A társasági szerződés az
összeférhetetlenség követelményét másképp is meghatározhatja.
A közkereseti társaság nevében valamennyi tag törvényes képviselőnek minősül,
kivéve, ha a társasági szerződés ettől eltérően rendelkezik.
A társasághoz újonnan belépő tag a többi taghoz hasonlóan felel a belépése előtt
keletkezett társasági kötelezettségekért. Ugyanakkor e tag a többitől igényelheti,
hogy a szolgáltatott teljesítést ellentételezzék, és a vele kapcsolatos kiadásokat
számára megfizessék.
Ha a tag tagsági jogviszonya a társaság fennállása alatt szűnik meg, a tag csak
azokért a társasági kötelezettségekért felelős, amelyek tagsági jogviszonya
megszűnése előtt keletkeztek.
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A közkereseti társaság megszűnik:
 a határozatlan időre kötött szerződés esetén, ha a tag azt a naptári év vége
előtt legalább 6 hónappal felmondja, feltéve, hogy a társasági szerződés
másképp nem rendelkezik;
 bírósági határozattal, ha a tagok egyike jelentősen megsérti a társasági
szerződést;
 a tagok egyikének halálával, kivéve, ha a tagsági szerződés megengedi, hogy
a tag helyébe örököse lépjen, aki ezt a szándékát ki is nyilvánítja, és
a társaságnak legalább két tagja marad;
 ha megszűnik a jogi személyiségű tag;
 ha a tagok valamelyike ellen fizetésképtelenség miatt eljárás indul, vagy ha
a bíróság az ez irányú beadványt vagyonhiány miatt elutasítja;
 ha a tagok valamelyikének korlátozzák, vagy megvonják cselekvőképességét;
 ha a tag betétjére végrehajtást rendelnek el;
 a társasági szerződés szabályozott egyéb okok miatt.
A tag megszűnt társasági jogviszonyát vissza kell állítani, ha a bíróság jogerős
határozattal nem a vagyonfelosztási határozat teljesítése vagy vagyonhiány miatt
szüntette meg a tag ellen indított fizetésképtelenségi eljárást. Ha a társaság már
kifizette, jogosult azt visszakövetelni. Hasonlóképp kell eljárni abban az esetben is,
ha a bíróság jogerős határozattal felfüggesztette a külön törvény szerinti végrehajtási
eljárást.
Ha egy, vagy több tag esetében olyan okok merülnek fel, amelyek a törvény
értelmében a társaság megszüntetését vonják maguk után, és ha a társaságban ily
módon csak egy tag marad, ez a tag dönthet úgy, hogy jogutódként átveszi
a felszámolás nélkül megszűnt társaság vagyonát. Ezt a döntést az egyedül
maradt tagnak a társaság megszűnését előidéző ok keletkezését követő egy
hónapos jogvesztő határidőn belül meg kell hoznia, ellenkező esetben a társaság
felszámolás alá kerül. A tag döntését írásbeli formában kell rögzítenie, aláírását
pedig hitelesíttetni kell. Ha a tag korlátolt felelősségű társaság- vagy
részvénytársaság formában működik, a döntést a közgyűlésnek jóvá kell hagynia.
Ilyen esetben a határidő, a közgyűlés összehívására törvényben, a társasági
szerződésben, vagy az alapszabályban rögzített időtartammal meghosszabbodik.
A vagyonátvétel jogkövetkezményei a cégbírósági bejegyzéssel állnak be.
A cégbírósági bejegyzéssel a tagra szálnak át a megszűnt társaság jogai és
kötelezettségei, beleértve a munkajogi viszonyokból következő jogokat és
kötelezettségeket is.
A cégjegyzékbe bejegyzésre kerül:
 a megszűnő társaság adatainál az a tény, hogy a társasági vagyont a tag
veszi át, továbbá fel kell tüntetni a tag cégnevét, székhelyének címét,
statisztikai számát vagy nevét, lakóhelyének címét és személyi számát,
vagyis a személyazonosító jelét;
 a cégjegyzékben külön szereplő és a társasági vagyont átvevő tag adatainál
az a tény, hogy átvette a társasági vagyont, egyúttal fel kell tüntetni
a társaság cégnevét, székhelyét, és a statisztikai számát.
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A cégbírósági bejegyzés iránti kérelmet a tag nyújtja be. Ha a társasági vagyont
olyan tag veszi át, aki maga is szerepel a cégjegyzékben, a cégbírósági bejegyzések
egy napon történnek.
Ha a tagok valamelyike jelentősen megsérti a társasági tőrvényt, a bíróság más tag
kezdeményezésére megszüntetheti a társaságot.
Ha a tag halálával a társaság nem szűnik meg, az örökösödési eljárás lezárását
követő egy hónapon belül az örökös bejelentheti igényét, hogy a tag helyére lép.
Ezzel az örökös az elhunyt tag halála napjával átveszi annak jogait és
kötelezettségeit. Az örökösnek írásbeli nyilatkozatot kell tennie, aláírását pedig
hitelesíttetni kell. Ha az örökös nem tart igényt a társasági jogviszony folytatására, az
őt megillető, vagyoni hányadot számára ki kell fizetni.
Ha az elhunyt tag üzletrészét több örökös örökli meg, ennek megfelelően kell
alkalmazni a törvény rendelkezéseit azzal a megkötéssel, hogy az ott felsorolt jogok
minden örököst megilletnek, és csak a tag tagviszonyát érintik. Az elhunyt tag
üzletrésze az örökösök között örökrészeik arányában kerül felosztásra. A tagsági
viszonyt folytatni nem kívánó örökösöknek, a társaság örökrészeik arányában fizeti ki
az üzletrészből nekik járó vagyoni hányadot. A tagsági viszonyt folytatni kívánó
örökösök tagok lesznek. Az üzletrészük nagysága az elhunyt tagnak járó vagyoni
hányadának az a része, amelyet megörököltek.
A felszámolással, végelszámolással megszüntetett társaság tagjait a maradék
vagyonból vagyonrész illeti meg. A maradék vagyonból elsősorban a tagok a
szolgáltatott vagyoni hozzájárulás értékének megfelelő összegben részesülnek. Az
ezután maradó vagyont, egyenlő arányban osztják fel a tagok között. A társasági
szerződés a maradék vagyon felosztásáról eltérő módon is rendelkezhet.
A betéti társaság (komanditná spoločnosť)
A betéti társaság olyan vegyes társas vállalkozási forma, melyben egy vagy több tag
– kültag (komanditisti) a cégbírósági bejegyzés szerinti, még be nem fizetett vagyoni
betétje összegéig, egy vagy több tag – a beltag (komplementári), korlátlanul teljes
vagyonával felel a társaság kötelezettségeiért.
Egyéb rendelkezések hiányában a betéti társaságra a közkereseti társaság-,
a kültagok jogi helyzetére vonatkozóan pedig a korlátolt felelősségű társaságra
érvényes tőrvényi rendelkezéseket kell értelemszerűen alkalmazni.
A kültag kötelessége a társasági szerződésben meghatározott összegű vagyoni
betét szolgáltatása, ennek összege nem lehet kevesebb, mint 250 euró.
A kültag a vagyoni betétet a társasági szerződésben megszabott határidőig, egyéb
esetben a társaság megalakulása, esetleg társasági jogviszonya keletkezését
követően köteles szolgáltatni.
A társasági szerződésnek az alábbiakat kell tartalmaznia:
 A társaság cégneve és székhelye;
 A tagok megjelölése – jogi személy esetén a cégnév és a székhely,
a természetes személy esetében a név és a lakóhely;
 A vállalkozás tevékenységi köre;
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 A tagok közül meg kell jelölni, ki beltag és ki kültag. A beltagoknál fel kell
tüntetni a természetes személy személyi számát, jogi személy esetében
a statisztikai számot (ha a tag rendelkezik ilyennel). A külföldi személy
esetében a születési dátumot kell feltüntetni, ha az illető nem rendelkezik
szlovákiai személyi számmal;
 A kültagoknál a vagyoni betétjük összegét.
A társaság cégnevének tartalmaznia kell a „Komanditná spoločnosť“, (azaz betéti
társaság) megjelölést. E célra elegendő használni a „kom.spol.“ vagy a „k.s.“
rövidítést is.
Amennyiben a társaság cégnevében a kültag neve szerepel, a kültag
a beltaggal azonos módon felel a társaság kötelezettségeiért.!
A betéti társaság cégbírósági bejegyzési kérelmét a tagok közösen nyújtják be, és
természetesen mindannyian aláírják. Az üzlet vezetésére csak a beltagok jogosultak.
A társasági szerződés eltérő rendelkezése hiányában, egyéb ügyekben a beltagok
és a kültagok közösen döntenek.
Szavazáskor általában minden tag egy szavazattal rendelkezik, ha a társasági
szerződés ettől eltérő szavazati arányt nem állapít meg.
Eltérő jogszabályi rendelkezés hiányában a társasági szerződés módosításához
valamennyi tag egyetértő hozzájárulása szükséges. A társasági szerződés
tartalmazhat olyan rendelkezést is, hogy a kültagi tulajdonrész átruházásához nem
szükséges a többi tag jóváhagyása.
A vonatkozó törvény rendelkezéseit kell alkalmazni arra a társasági jogosítványra,
hogy a tag a társaság nevében érvényesítheti a vagyoni hozzájárulás teljesítésére
vonatkozó társasági igényt, illetve a társaságnak a taggal, vagy tagokkal szembeni
kártérítési igényét.
A kültagnak betekintési joga van a társaság könyvviteli dokumentumaiba és
bizonylataiba. Joga van arra is, hogy az éves beszámolóból egy másodlati példányt
kapjon.
Ha a társasági szerződés másképp nem rendelkezik, a kültagra nem vonatkozik az
összeférhetetlenség elve.
A nyereség a beltagok és a kültagok között a társasági szerződésben meghatározott
arányban kerül felosztásra, egyéb esetben a nyereség két egyenlő részre oszlik fel.
Amennyiben a társasági szerződés másképp nem rendelkezik, a nyereségnek rájuk
eső részét a beltagok egymás között egyenlő arányban, és a kültagok a maguk
részét pedig a szolgáltatott vagyoni betét arányában osztják fel.
A társaság nevében annak törvényes képviselőjeként a beltagok jogosultak eljárni.
Ha a társasági szerződés másképp nem rendelkezik, minden beltag önállóan jár el.
Ha a kültag a társaság nevében meghatalmazás nélkül kötött szerződést, az abból
eredő kötelezettségekért a beltagokkal megegyező módon felel.
A kültag halála, cselekvőképességének elvesztése vagy korlátozása nem ok a
társaság megszüntetésére. Hasonlóképpen az sem, ha a kültag ellen felszámolási
eljárás indult, vagy a felszámolási eljárás indítását vagyonhiány miatt utasította el a
bíróság. A társaság akkor sem szűnik meg, ha a kültagi státuszú jogi személy
megszűnik.
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Ha a kültag ellen felszámolási eljárás indul, vagy ha a felszámolási eljárás indítását
vagyonhiány miatt utasította el a bíróság, a kültag társasági viszonya megszűnik, és
az őt illető vagyoni hányad pedig a felszámolási vagyon részét képezi.
Amennyiben a társaságban minden kültag tagsági jogviszonya megszűnik, a
beltagok döntést hozhatnak arról, hogy a társaság közkereseti társasággá alakul át.
Ha a társaság végelszámolással vagy felszámolással szűnik meg, a tagoknak joguk
van a maradék vagyonból a rájuk eső részre. A tagok az általuk szolgáltatott vagyoni
betét összegével megegyező visszatérítésre tarthatnak igényt. Ha a maradék vagyon
erre nem elegendő, a kültagoknak van elsőbbségi joguk. A maradék vagyonból a
betétek visszafizetése után maradó részt a tagok egymás között a nyereség
felosztásánál alkalmazott elv szerint osztják fel.
A társasági szerződés a maradék vagyon egyéb módon történő felosztásáról is
rendelkezhet.

Korlátolt felelősségű társaság
A korlátolt felelősségű társaság olyan társas, vagy egyéni vállalkozás, amelynek
törzstőkéjét a tagok előre meghatározott összegű betétei alkotják.
A társaság alapítása két féle módon jöhet létre:
 Alapító okirattal – ha a korlátolt felelősségű társaságnak egy alapító tagja van;
 Társasági szerződéssel – ha a társaságnak több alapítója van (legfeljebb 50
lehet).
Egyszemélyes társaság alapítója nem lehet ugyanakkor alapítója másik
egyszemélyes társaságnak. Természetes személy legfeljebb három társaságnak
lehet tagja.
A társaság cégnevében szerepelnie kell a „spoločnosť s ručením obmedzeným“
(azaz „korlátolt felelősségű társaság“) megjelölésnek, ez történhet a „spol. s r.o.“
vagy csak az „s.r.o.“ (kft.) rövidítések alkalmazásával is.
A törzsbetét minimális összege nem lehet kevesebb 5 000 eurónál. A törzsbetét
minimális összege pedig 750 euró. A cégbírósági nyilvántartásba történő bejegyzés
előtt minden készpénzbefizetést legalább 30%-ban meg kell valósítani. A
megvalósított készpénzbefizetések és az átadott nem készpénzjellegű betétek
értékének legalább 2500 euró összegűnek kell lennie, tehát a törzsbetét minimális
50%-ában kell lennie.
Amennyiben a társaságnak egy alapító tagja van, a cégbírósági nyilvántartási
bejegyzése előtt, a törzsbetét minimális összege teljes mértékben kell, hogy
kifizetésre kerüljön.
Társasági szerződés tartalmi elemei:
 Társaság cégneve és székhelye;
 A tagok megjelölése (a jogi személy esetében a cégnevet és a székhelyt,
természetes személy esetén a nevet és a lakóhelyet kell feltüntetni;
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 A társaság tevékenységi köre;
 A törzstőke összege, a tagok törzsbetéteinek összege, a társaság
alapításakor befizetett betétek összege, valamint a betétek szolgáltatásának
módja és határideje;
 Az első ügyvezetők neve, lakóhelyük és személyi számuk, és annak
megjelölése, milyen módon járnak el a társaság nevében;
 Ha a társaságon belül felügyelőbizottság létesül, az első felügyelőbizottság
tagjainak a neve, lakóhelye és személyi száma (külföldi magánszemély
esetén a születési dátumot kell feltüntetni, amennyiben nem rendelkezik
személyi számmal);
 A betétkezelő megjelölése;
 Ha a társaság az alapításakor tartalékalapot képez, a tartalékalap nagysága,
valamint az összeg nagysága, ameddig a tartalékalapot fel kell tölteni,
valamint a feltöltés módja;
 A társaság megalapításában vagy a vállalkozói tevékenységhez szükséges
jogosítványok megszerzésében közreműködő személyek számára biztosított
kedvezmények;
 A társaság megalapításával és létrejöttével összefüggő várható kiadások;
 És törvényben meghatározott további adatok.
A korlátolt felelősségű társaság szervei
A korlátolt felelősségű társaság szervei legfőbb szerve a taggyűlés. A taggyűlés
hatáskőrébe tartozik:
 A társaság nevében annak megalakulása előtt eljáró személyek
jognyilatkozatainak a jóváhagyása;
 A számviteli törvény szerinti rendes évi beszámoló, vagy a rendkívüli éves
beszámoló jóváhagyása, döntés a nyereség felosztásáról, vagy a veszteség
viseléséről;
 Ha a jogszabály másképp nem rendelkezik, az alapszabály és az alapszabálymódosítás jóváhagyása;
 A társasági szerződés módosításának jóváhagyása, ha a törvény vagy a
társasági szerződés ezt a taggyűlés hatáskőrébe utalja;
 A törzstőke felemelésének, vagy leszállításának elhatározása, nem pénzbeli
hozzájárulás teljesítésének az elhatározása;
 Az ügyvezetők kinevezése, visszahívása és díjazásuk meghatározása;
 A felügyelőbizottsági tagok kinevezése, visszahívása és díjazásuk
meghatározása;
 Tag kizárása és döntés a tag kizárását indítványozó beterjesztéséről;
 A társasági szerződés eltérő rendelkezése hiányában a társaság
megszűnésének, vagy a jogi forma megváltozásának az elhatározása;
 Vállalat vagy vállalatrész értékesítésére vonatkozó szerződés jóváhagyása;
 Egyéb ügyek, amelyeket törvény, a társasági szerződés, vagy az alapszabály
a taggyűlés hatáskörébe utal.
A társasági szerződés, vagy alapszabály eltérő rendelkezése hiányában a taggyűlés
dönt a cégvezető kinevezéséről és visszahívásáról. A taggyűlés saját hatáskörébe
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vonhat olyan ügyeket is, amelyek egyébként más társasági szerv hatáskörébe
tartoznak.
A taggyűlésen a tag személyesen, vagy írásbeli meghatalmazással rendelkező
képviselője útján vesz részt. A meghatalmazott nem lehet az ügyvezető, vagy
a felügyelőbizottság tagja.
A társasági szerződés eltérő rendelkezése hiányában a tagok szavazata a
törzsbetétjeiknek a törzstőkén belüli aránya szerint oszlik meg.
A társasági szerződés eltérő rendelkezése hiányában a taggyűlés akkor
határozatképes, ha azon a leadható szavazatok többségével rendelkező tagok jelen
vannak.
A társasági szerződés eltérő rendelkezése hiányában a taggyűlés határozatához a
jelen lévő tagok többségi szavazata szükséges.
A társaság ügyvezetője csak természetes személy lehet.
Az ügyvezetőket a tagok, csak a társasági szerződés, vagy a taggyűlés korlátozhatja.
Az ügyvezetőket a tagok, vagy harmadik természetes személyek közül a taggyűlés
választja. Az ügyvezetői hatáskörébe tartozó üzletvezetésről szóló döntéshez az
ügyvezetők többségének egyetértése szükséges, amennyiben a társasági szerződés
ennél nagyobb szavazatarányt meg nem állapít.
Az ügyvezetők kötelessége az előírt nyilvántartás és könyvvitel szabályos
vezetésének a biztosítása. Az ügyvezetők feladata továbbá a tagnyilvántartás
vezetése és a tagoknak a társaság ügyeiről történő tájékoztatása.
Az ügyvezetők nyújtják be a taggyűlésnek jóváhagyás céljából a rendes, és a
rendkívüli éves beszámolót, valamint a társasági szerződés és az alapszabály
rendelkezéseivel összhangban a nyereség szétosztására és a veszteség viselésére
vonatkozó előterjesztést.
Az ügyvezetők a hatáskörükbe tartozó ügyekben az elvárt szakmai gondossággal, a
társaság és a tagok érdekeivel összhangban kötelesek eljárni. Elsősorban kötelesek
a döntés tárgyával összefüggő minden információt beszerezni, ezeket a döntésük
során figyelembe kell venniük, továbbá titoktartási kötelezettségük van mindazokról a
bizalmas információkról és tényekről, amelyek kárt okozhatnának a társaságnak,
amennyiben harmadik személy tudomására jutnának.
Az ügyvezetők a hatáskörükbe tartozó ügyekben eljárva a társaság érdekeivel
szemben nem részesíthetik előnyben a saját érdekeit, és egyaránt valamelyik tag,
esetleg harmadik személy érdekeit sem.
Az ügyvezető nem felelős a keletkezett kárért, ha bebizonyosodik, hogy a
hatáskörébe tartozó ügyekben az elvárt szakmai gondossággal és annak a
tudatában járt el, hogy a társaság érdekeit képviseli.
Ha a társasági szerződés, vagy az alapszabály további korlátozó rendelkezéseket
nem tartalmaz, az ügyvezető számára tilos:
 Saját nevében, vagy saját számlájára olyan üzletek kötése, amelyek a
társaság tevékenységével összefüggenek;
 Külső személyek számára a társaság üzleteinek közvetítése;
 Más társaságban korlátlan felelősségű tagként vállalkozás folytatása;
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 Az ügyvezető nem lehet hasonló tevékenységi körben vállalkozó jogi
személyiség törvényes képviselője, vagy képviselet ellátó, illetve egyéb jellegű
szervének a tagja. Ez alól kivételt képeznek azok a jogi személyek, amelyek
vállalkozásában az a társaság is részt vesz, amelyben az érintett személy
ügyvezetői feladatokat lát el.
A társasági szerződés vagy alapszabály rögzíti, milyen mértékben vonatkozik az
összeférhetetlenség a tagokra is.
Felügyelőbizottságot akkor hoz létre a társaság, ha így rendeli a társasági szerződés.
A felügyelőbizottság:
 Felügyeli az ügyvezetők tevékenységét;
 Áttekinti az üzleti könyveket, a számvitelt és az egyéb bizonylatokat, és
ellenőrzi az ott szereplő adatokat;
 Megvizsgálja a külön törvény előírta éves beszámolókat, valamint a nyereség
felosztására, vagy a veszteségre vonatkozó előterjesztést, és véleményét a
taggyűlés elé terjeszti;
 A társasági szerződésben rögzített időpontban, illetve évente egyszer
beszámol tevékenységéről a taggyűlésnek.
A felügyelőbizottsági tagoknak joguk van a társaságot érintő bármely ügyben
tájékoztatást és felvilágosítást kérni az ügyvezetőktől, ezen túl betekinthetnek
minden üzleti könyvbe és könyvviteli nyilvántartásba, valamint a társaság egyéb
irataiba.
A felügyelőbizottsági tagokat a taggyűlés választja.
Nem lehet felügyelőbizottsági tag a társaság ügyvezetője.
A felügyelőbizottságnak legalább három taggal kell rendelkeznie.
A felügyelőbizottsági tagokra is érvényes az összeférhetetlenség elve.
A felügyelőbizottsági tagok részt vesznek a taggyűlésen.
Ha a felügyelőbizottság véleménye szerint a társaság érdekei úgy kívánják, a
bizottság összehívja a taggyűlést.
A társasági szerződés módosítása
A társasági szerződés módosításához az összes tag egyetértése szükséges, ez alól
kivételt képeznek azok az esetek, amikor eltérő törvényi rendelkezés hiányában
törvény, vagy a társasági szerződést ezt a taggyűlés hatáskörébe utalja.
A társasági szerződésben rögzített tagsági kötelezettségek kibővítését, vagy a
tagsági jogok szűkítését, korlátozását célzó módosításhoz az összes érintett tag
hozzájárulása szükséges.
Ha egy határozat következményként módosul a társasági szerződés tartalma, a
határozat a társasági szerződés módosításáról hozott határozatnak minősül, feltéve,
ha olyan került elfogadásra, amelyet a vonatkozó törvény és társasági szerződés a
társasági szerződést módosító határozat elfogadására előír. A társasági szerződés
bármilyen módosítását követően az ügyvezetők kötelesek a társasági szerződés új
teljes szövegég elkészíteni, s azért felelősséget viselnek.
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Szám- és könyvvitel
A vállalkozók külön előírt módon és terjedelemben kötelesek könyvvitelt vezetni. A
cégbíróságon bejegyzett vállalkozások kettős könyvvitelt kötelesek végezni,
nyilvántartást vezetni az üzleti vagyonról, a kötelezettségek nagyságáról és
változásairól, a saját tőke nagyságáról és változásairól, a ráfordításokról és
hozamokról, a nyereségről vagy veszteségről.
A társaság törvényben előírt kötelezettsége, hogy a társasági szerződésben
meghatározott időben és összegben tartalékalapot képezzen. Ha erre nem kerül sor
a társaság alapításával egy időben, az először kimutatott tiszta nyereség után a
számviteli törvény szerinti beszámolóban kimutatott adózott eredmény legalább 5%ának, legfeljebb azonban a törzstőke 10%-ának megfelelő tartalékalapot kell
képeznie a társaságnak. Ezt az összeget a társaság évente köteles a társasági
szerződésben, vagy az alapszabályban meghatározott összeggel, legalább azonban
a tiszta nyereség 5%-ának megfelelő összeggel növelni mindaddig, amíg a
tartalékalap nagysága el nem éri a társasági szerződésben vagy az alapszabályban
rögzített összeget, legalább azonban a törzstőke 10%-át.
A tartalékalap törvényben szabályozott célú felhasználásáról az ügyvezetők
döntenek.
A törzstőke változásai
A törzstőkének új törzsbetétek szolgáltatásával történő felemelésére csak akkor
kerülhet sor, ha a tagok valamennyi korábbi törzsbetétet teljes egészben
szolgáltatták. A törzstőkének nem pénzbeli hozzájárulással történő felemelésére
ennél korábban is sor kerülhet.
Ha a társasági szerződés, vagy a törzstőke felemeléséről hozott taggyűlési határozat
másképp nem rendelkezik, a társasági szerződésben meghatározott időpontig,
egyéb esetekben a tőkeemelésről rendelkező taggyűlési határozat elfogadását
követő egy hónapon belül, a tagoknak elsőbbségi joguk van arra, hogy eddigi
betéteik arányában részt vegyenek a tőkeemelésben.
Ha a tőkeemelés nem pénzbeli betét szolgáltatása révén valósul meg, a taggyűlés
hagyja jóvá a nem pénzbeli betétet, valamint azt az összeget, amelyen a nem
pénzbeli betét a törzsbetétben beszámításra kerül.
Az az érdeklődő, aki nem tagja a társaságnak, írásbeli nyilatkozatot tesz a
tőkeemelésben való részvételről, ebben egyúttal arról is nyilatkozik, hogy a társasági
szerződés rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek ismeri el (a külső érdeklődő
aláírását hivatalosan hitelesíttetni kell.
Az új törzsbetétek szolgáltatásával megvalósuló tőkeemelés esetén, megfelelő
módon alkalmazandók azok a rendelkezések, amelyek a társaság alapításakor
szabályozzák a törzsbetétek szolgáltatásának feltételeit.
A taggyűlés határozhat arról, hogy a tőkeemelés céljára a szét nem osztott
nyereséget, a nyereségből képzett pénzalapot, amelyek felhasználását nem
szabályozza törvény, illetve a beszámoló szerinti saját tőke részeként kimutatott
egyéb saját forrást használja fel. A társaság tőkeemelést ilyen módon csak bizonyos
feltételek teljesítése esetén végezhet.
Az ügyvezetők kötelesek késedelem nélkül bejelenteni a cégbíróságon a tőkeemelés
tényét, és kérelmezni ennek a cégjegyzékbe történő bejegyzését.
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A törzstőke leszállításáról a taggyűlés dönt. A leszállítás ellenérre sem a törzstőke
értéke, sem a tagok törzsbetétjeinek összege nem csökkenhet a minimális összeg
alá.
A taggyűlési határozat meghozatalát követő 15 napon belül az ügyvezetők kötelesek
a törzstőke leszállításának tényét és összegét két alkalommal közzé tenni, a két
közzététel között legalább 30 napnak kell eltelnie. A hirdetményben fel kell hívni a
társaság hitelezőit, hogy az utolsó közzétételtől számított 90 napon belül jelentsék be
követeléseiket. A társaság az e határidőn belül bejelentkezett hitelezőknek köteles
megfelelő biztosítékot szolgáltatni, vagy kötelesek a hitelezők követeléseit
kiegyenlíteni.
A törzstőke leszállítását a cégbíróság csak akkor jegyzi be a cégjegyzékbe, ha
igazolást nyert, hogy a tőkeleszállítás közzététele a fenti módon történt, és a még
nem kiegyenlített követelések után a társaság a hitelezők számára megfelelő
biztosítékot szolgáltatott.
A tagsági jogviszony megszüntetése
A tag a társaságból nem léphet ki, kezdeményezheti azonban, hogy bíróság
szüntesse meg a társasági viszonyát, ha nem volna méltányos tőle azt követelni,
hogy a társaság tagja maradjon.
A társasági jogviszony bírósági határozattal történő megszüntetésével azonos
joghatása van, ha a tag ellen fizetésképtelenségi eljárás indul, vagy ha a bíróság
vagyonhiány okán utasította vissza a fizetésképtelenségi eljárás megindítására
vonatkozó beadványt.
Ha a társasági szerződés értelmében nem lehetséges üzletrész átruházása, vagy ha
az üzletrész átruházásához a taggyűlés egyetértő határozata szükséges, a tagi
üzletrészre vezetett végrehajtás azonos jogkövetkezménnyel jár, mintha a társasági
viszonyt bírósági határozat szüntetné meg.
Meg kell újítani a megszűnt tagsági jogviszonyát a tagnak, ha a bíróság jogerős
határozattal nem a vagyonfelosztási határozat teljesítése, vagy vagyonhiány miatt
szüntette meg a tag ellen indított fizetésképtelenségi eljárást, és a társaság a tag
üzletrészét még nem használta fel. Ha a társaság a volt járandóságát már kifizette,
jogosult azt visszakövetelni. Hasonlóképp kell eljárni abban az esetben is, ha a
bíróság jogerős határozattal felfüggesztette a végrehajtási eljárást.
A társaság a kötelezettségeit súlyosan megsértő taggal szemben kizárási pert
kezdeményezhet a bíróságon. A perindításról hozott határozat érvényességéhez
azoknak a tagoknak a jóváhagyása szükséges, akik együtt legalább a törzstőke
felének megfelelő összegű törzsbetéttel rendelkeznek.
Eltérő jogszabályi rendelkezés hiányában a társaság a cégjegyzékből történő
törléssel szűnik meg.
A társaság megszüntetése
A társaság megszűntetését megelőzi a jogutód nélküli felszámolása, végelszámolása
vagy jogutóddal történő megszüntetése, átalakulása, ez utóbbi esetben a társaság
vagyona a jogutódra száll át.
A társaság megszüntetését kimondó határozat kiadása előtt a bíróság megvizsgálja,
rendelkezik-e vagyonnal a társaság. Ha a bíróság azt állapítja meg, hogy a társaság
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vagyona elegendő a felszámoló jogos kiadásainak és díjazásának kiegyenlítésére, a
társaságot megszünteti, és elrendeli felszámolását.
Ha a bíróság a társaság megszüntetését kimondó határozat kiadása előtt azt állapítja
meg, hogy a társaság nem rendelkezik elegendő vagyonnal ahhoz, hogy abból a
felszámoló jogos kiadásait és díjazását ki lehessen egyenlíteni, a társaság
felszámolás nélküli megszüntetését rendeli el. A társaság felszámolás nélküli
megszüntetését elrendelő jogerős határozat alapján a cégbíróság törli a társaságot a
cégjegyzékből.

RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
A részvénytársaság nagyobb tőkeerővel rendelkező társulások számára alkalmas
gazdasági forma.
A társaság cégnevében szerepelnie kell az „akciová spoločnosť“ (azaz
„részvénytársaság“) megjelölésnek, ez történhet az „akc.spol.“ vagy „a.s“ (azaz „Rt.”)
rövidítések alkalmazásával is.
Részvénytársaságot egy tag is alapíthat, feltéve, ha jogi személyről van szó,
egyébként két, vagy több tag szükséges a társaság alapításához.
A részvénytársaság lehet:
 zártkörű;
 nyilvános.
Nyilvános részvénytársaságnak az a társaság tekinthető, amelynek minden
részvényét vagy részvényeinek egy részét elfogadták olyan szabályozott piacon való
kereskedésre, amely az Európai Gazdasági Térségről szóló Egyezményben részes
államban található, vagy üzemeltetett.
A társaság alaptőkéje legalább 25 000 eurónak kell lennie, ennek 30%-át
a cégbírósági bejegyzéssel egy időben pénzbeli betétként be kell fizetni.
A részvénytársaság esetén a részvényesek vagyona teljes mértékben elkülönül
a társaság vagyonától. A részvényesek nem felelnek a társaság veszteségeiért,
számukra a kockázatot, részvényeik elértéktelenedése jelenti.
A részvénytársaság szervei:
 Közgyűlés – a tagság legmagasabb szerve. Az alapító közgyűlés, melynek
megvalósulása
a társaság
alapításakor
szükséges,
mégpedig
a részvényjegyzésre való felszólítás alapján, dönt a társaság megalapításáról,
jóváhagyja és megválasztja a társaság szerveit. A közgyűlés hatáskörébe
tartozik az alapszabályok módosítása, az alaptőke növelésére, vagy
csökkentésére vonatkozó döntés, az elöljáróság tagjainak kinevezése vagy
visszavonása, a számviteli mérleg jóváhagyása;
 Vezetőség – a társaság hivatalos képviselő szerve, amely a társaság
tevékenységét irányítja és nevében eljár. Biztosítja a társaság könyvelésének

35

vezetését, és a közgyűlés elé jóváhagyásra benyújtja a számviteli mérleg és
nyereségelosztási javaslatot.
 Felügyelőbizottság – e szerv felügyeli a vezetőség tevékenységét és
a társaság
vállalkozói
tevékenységének
megvalósítását.
A
felügyelőbizottságnak joga van a társaság tevékenységével kapcsolatos
valamennyi iratba és bejegyzésbe betekinteni, és természetesen ellenőrizni
a könyvelést is.

SZÖVETKEZET
A szövetkezet lezáratlan számú személy közössége, melyet vállalkozás céljára, vagy
a tagság gazdasági, szociális vagy egyéb szükségleteinek kielégítésére hoztak létre.
A szövetkezetnek legkevesebb öt tagból vagy legalább két jogi személyből kell állnia.
Megalapításához a szövetkezet alakuló közgyűlésének megtartása szükséges.
A szövetkezet jogi személy, amely kötelezettségeinek elmulasztásáért egész
vagyonával felel. A tagok nem felelnek a szövetkezet kötelezettségeiért, de az
alapszabály meghatározhatja, hogy a szövetkezet tagjainak, vagy egyeseknek
közülük a taggyűlés határozata alapján, a szövetkezet veszteségeinek fedezésére
bizonyos összegig kifizetési kötelezettségeik vannak a szövetkezettel szemben,
melyek túlléphetik a tagi betét összegét.
Szövetkezet alaptőkéje
A szövetkezet alaptőkéje a törzsbetétekből áll, amelyeket bejegyzik a cégbírósági
nyilvántartásba és legkevesebb 1250 euró összegűnek kell lenniük. Az erre
vonatkozó cégjegyzési kérelem beadásakor a jegyzett alaptőke legalább felének
befizetettnek kell lennie.
Szövetkezet alapítása
Megalapításhoz a szövetkezet alakuló közgyűlésének megtartása szükséges, amely:
 Meghatározza
a szövetkezet
alaptőkéjét,
mely
bejegyzésre
kerül
a cégbírósági nyilvántartásba;
 Jóváhagyja az alapszabályzatot;
 Megválassza és kinevezi a vezetőség, valamint a felügyelőbizottság tagjait.
A szövetkezet szervei:





taggyűlés;
vezetőség;
ellenőrző bizottság;
a szövetkezet további szervei az alapszabálynak megfelelően.
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Keletkezésekor a szövetkezet köteles egy oszthatatlan alapot létrehozni, amely a
jegyzett alaptőkének legalább 10%-át képezi. Ezt az alapot a szövetkezet a nettó
éves nyereség 10%-ával egészíti ki mindaddig, amíg az oszthatatlan alap összege el
nem éri a szövetkezet jegyzett alaptőkéjének felét.

Gazdasági társaság alapításával összefüggő illetékek

Vállalkozói igazolvány
kiállítása
Vállalkozói nyilvántartásból
készített kivonat
A vállalkozói engedélyben
vagy iparengedélyben
elvégzett változtatás esetén
A felelős képviselőnek
a vállalkozás üzemeltetéséhez
szükséges engedély kiállítása
A cégbírósági névjegyzék
kivonatának kiadásáért
Az erkölcsi bizonyítvány
kiállítása
Cégbírósági bejegyzés
Cégbírósági nyilvántartási
kivonat

- Szabadon gyakorolható tevékenységek esetén 5,00 euró
- kisipari vagy speciális szakképezettséget
kívánó tevékenységek esetén
15,00 euró
3,00 euró
3,00 euró

60,00 euró

3,00 euró
3,00 euró
-

Papíralapú beadás esetén
Elektronikus beadás esetén
Papíralapú beadás esetén
Elektronikus beadás esetén

165,50 euró
82,50 euró
6,50 euró
0,33 euró

Fontos tudnivalók a jogi vállalkozási formák körül
Közkereseti
társaság

Betéti
társaság

Korlátolt
Felelősségű
társaság

Részvény
társaság

Szövetkezet

Alapítók
Minimális
Száma

Minimálisan
2 természetes
vagy 2 jogi
személy

Minimálisan
2 természetes
vagy 2 jogi
személy

1 természetes
Vagy,
1 jogi személy

2
természetes
vagy 1 jogi
személy

5 természetes
vagy 2 jogi
személy

Min./max.
tagok száma

Minimálisan
2 tag

Minimálisan 1
kültag
és 1
beltag

Minimálisan 1,
maximálisan 50

Tagok
felelőssége

Tagság és
a tagok is

A társaság
korlátlanul

A társaság
korlátlanul

természetes
személy
esetén
legalább 2
A társaság
korlátlanul

Lezáratlan
számú
személy
közössége
A
társaság
korlátlanul
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a társaság
kötelezettségeiért

korlátlanul
(a tagság
megszűnését
követően

Alaptőke

Nem

Minimális
betét

Nem

Kötelező
Tartalékalap

Nem

Nem

Hivatalos
képviselő
szerv
További
szervek

tagok

beltagok

nem

nem

Nyereségben való
részvétel az
év
befejezésekor

Egyforma
mértékben
elosztva a tagok
között

Az alapítás
adminisztratív
feltételei

Vállalkozói
engedély,
társasági
szerződés,
jogosultság
az
ingatlan
székhelyként
történő
használatára,
bírósági illeték,
közigazgatási
illeték,
bejegyzés
a
cégbíróságnál

Beltagok
egyforma
mértékben
a kültagok
a betétek
összegétől
függően
Vállalkozói
engedély,
társasági
szerződés,
jogosultság
az
ingatlan
székhelyként
történő
használatára
a betét
gondnokának
nyilatkozata
annak
befizetéséről
bírósági illeték,
közigazgatási

a kültagok be
nem fizetett
betétjük
összegéig
és a Beltagok
egész

vagyonukkal
Csak
közvetetten
(kültag
kötelező
betétje)
igen,
kültag
min. 250 euró

a tagok be nem
fizetett betétjük
összegéig

a részvénye
sek nem
felelnek

a tagok
felelnek

igen,
minimálisan
5 000 euró

igen,
minimálisan
25 000 euró

igen,
minimálisan
1 250 euró

Minimálisan
750
euró/ha
csak 1 alapító
van, akkor
min. 5 000 euró

Nincs
meghatároz
va
(részvény
minimális
értéke)
igen,
minimálisan
az alaptőke
10%-ka a
megalapítás
nál

igen,a
tiszta
nyereség min.
5%-a tiszta
nyeresége,
maximálisan az
alap tőke 10% a
Egy vagy több
ügyvezető

nem

Igen,
„oszthatatlan
alap“
min.
10%-a
megalapításnál

vezetőség

vezetőség

Közgyűlés és
Esetleg
a felügyelőbizottság

Közgyűlés
és
a felügyelőbizottság

Taggyűlés,
ellenőrző
Bizottság,
a szövetkezet
további szervei
az
alapszabályzat
szerint

A
tagok
tőkebetétje
alapján

A közgyűlés
határozata
alapján

A
taggyűlés
határozata
alapján

Vállalkozói
engedély,
társasági
szerződés,
jogosultság
az
ingatlan
székhelyként
történő
használatára
a betét
gondnokának
nyilatkozata
annak
befizetéséről
bírósági illeték,
közigazgatási

Vállalkozói
engedély,
alapító
okirat
közjegyzői
jegyzőköny
v
formájában,
alapszabály
zat
vezetőség
megválaszt
ása
jogosultság
az ingatlan
székhelyké

Vállalkozói
engedély,
közjegyzői
jegyzőkönyv
az alakuló
közgyűlésről,
alapszabályzat
, alaptőke
részének
befizetése,
jogosultság
az ingatlan
székhelyként
történő
használatára,
bírósági illeték,
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illeték,
bejegyzés
a
cégbíróságnál

illeték,
bejegyzés
a
cégbíróságnál

nt történő
használatár
a a betétek
gondnokán
ak
nyilatkozata
a
befizetéséről bírósági
illeték,
közigazgatási illeték,
bejegyzés a
cégbíróságnál

közigazgatási
illeték,
bejegyzés a
cégbíróságnál

Statisztikai számjel megállapítása (IČO)
Statisztikai számjellel kell rendelkeznie minden jogi személynek, és egyéni
vállalkozónak.
A statisztikai számjelet:
 A cégbírósági nyilvántartásba bejegyzett jogi személyek esetén a cégbíróság ;
 Befektetési alapok kivételével egyéb alapok, jogi személyek érdekegyesületei
és közhasznú szolgáltatásokat nyújtó nonprofit szervezetek esetén a területi
hivatal;
 Külföldi személyek, költségvetési szervezetek, tagsággal rendelkező
szervezetek, alapítványok, földdel foglalkozó és egyéb célirányos közösségek,
politikai pártok és politikai mozgalmak, egyházi szervezetek és vallási
közösségek és más jogi személyek esetén, akik nem kerülnek be
a cégjegyzékbe, a Szlovák Köztársaság Statisztikai Hivatala;
 Egyéni vállalkozói engedélyek alapján tevékenykedő vállalkozók, beleértve
a jogi személyeket is, akik egyéni vállalkozói engedély alapján vállalkoznak,
és külföldi természetes személyek esetén, akik egyéni vállalkozói engedély
alapján vállalkoznak, 2007. október 1-jével a területi (vállalkozói) hivatal ;
 Az egyéni vállalkozói engedélytől eltérő engedély alapján vállalkozó esetén a
Szlovák Köztársaság Statisztikai Hivatala állapítja meg.

Egységes kapcsolattartó helyek
2007. október 1-jétől a természetes, vagy jogi személy vállalkozásának
bejelentésével, okirat kiadási kérelmével egyidejűleg igénybe veheti a vállalkozói
hivatal azon szolgáltatásait, amelyek az egységes kapcsolattartó hely szerepét látja
el, és biztosítja az adófizető nyilvántartásba vételét az illetékes adóhivatal szervnél
és a telephely létesítésének bejelentését. Ezen kívül még a természetes személyek a
vállalkozói hivatalban bejelentkezhetnek a kötelező egészségügyi biztosítás
rendszerébe, és egyúttal bejelenthetik a biztosítási díj fizetésének módosítását önálló
kereseti tevékenységet végző személyre.
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Az egyes hivatalok információs rendszere a vállalkozói névjegyzéken keresztül
kapcsolódik egymáshoz, amelybe az adatokat a vállalkozói hivatal jegyzi be.
A vállalkozói névjegyzék információi fakultatív módon haladéktalanul biztosítottak az
adóhivatalon nyilvántartási és egészségügyi biztosítók rendszerei számára, vagy
a büntető nyilvántartásból származó kivonat beszerzésének céljaira.

Cégbírósági nyilvántartás
A cégbírósági nyilvántartás a törvény által meghatározott adatok nyilvános listája,
amelynek részét képezi a törvény által meghatározott dokumentumok gyűjteménye
is.
A cégbírósági nyilvántartást a járási bíróság vezeti a kerületi bíróság székhelyén.
A cégbírósági nyilvántartásba bejegyzésre kerülnek :
 Kereskedelmi társaságok, szövetkezetek, egyéb jogi személyek, amelyek
számára ezt egyedi törvény határozza meg, az Európai Közösség alapján
létrehozott jogi személyek, vállalatok és külföldi személyek vállalatainak
szervezeti egységei;
 Fióküzemek és egyéb szervezeti egységei, ha erről külön törvény így
rendelkezik ;
 Olyan természetes személyek, akik a Szlovák Köztársaság területén állandó
lakóhellyel rendelkeznek, és akik a Kereskedelmi Törvénykönyv 513/1991 sz.
Törvénye alapján vállalkozók, és akiket a cégbírósági nyilvántartásba saját
kérésükre jegyeznek be, vagy ha erről külön törvény így rendelkezik (például
az EGT vagy OECD országain kívüli lakosok).
A cégbírósági nyilvántartásba való bejegyzés iránti kérelmet a társaság
megalapításától, vagy a vállalkozói jogosultságot igazoló okiratnak (vállalkozói
engedély, iparengedély, vagy egyéb vállalkozói jogosultság) a kézbesítését követő
90 napon belül kell benyújtani.
A cégbírósági nyilvántartásban való bejegyzés iránti kérelem benyújtása és az
okiratok elhelyezése, az okirattárban elektronikus úton is lehetséges, a nyomtatvány
elektronikus kitöltésével, amely a közigazgatás központi internetes oldalán elérhető
http://www.portal.gov.sk . Az első ilyen cégbejegyzési kérelmet a kérelmező hiteles
elektronikus aláírásával kell ellátni.
A cégbíróság a bejegyzést, a bejegyzési kérelem kézhezvételétől számított 5
munkanapon belül elvégzi, amennyiben a cégbírósági nyilvántartástól szóló
törvényben előírt feltételek teljesülnek.
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Külföldi állampolgárok
vállalkozási lehetőségei
Szlovákiában
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A külföldi személyek vállalkozását a Szlovák Köztársaság területén, Szlovákia EU-s
csatlakozása lényegesen megkönnyítette. A külföldi személyeknek most a szlovák
állampolgárokat megillető lehetőségek szerint vállalkozhatnak, ha törvény erről
másként nem rendelkezik.
Vállalkozás indításához az európai uniós tagországok állampolgárainak vállalkozói
jogosultságot kell szerezniük arra a tevékenységre, amelyet folytatni szeretnének. Az
érdeklődő két lehetőség között választhat - egyéni vállalkozó lesz vagy jogi
személyként vállalkozik.
A vonatkozó törvény keretei között külföldi illetőségűnek az a személy számít, akinek
magánszemély esetében a lakóhelye, jogi személy esetében pedig a székhelye a
Szlovák Köztársaság területén található. Külföldi személy szlovákiai vállalkozásáról
akkor beszélünk, ha a külföldi személy vállalata, vagy annak szervezeti egysége a
Szlovák Köztársaság területén található.
Külföldi személy a Szlovák Köztársaság területén, attól a naptól jogosult vállalkozni,
amikor e személy vállalatát vagy annak szervezeti egységét a cégjegyzékbe
bejegyzik. A külföldi személy Szlovákiában a cégjegyzéki bejegyzés szerinti
tevékenységi körben vállalkozhat. A bejegyzés iránti kérelmet a külföldi személy
nyújtja be. A külföldi személy szlovákiai vállalkozói jogosultsága azon a napon szűnik
meg, amikor vállalatát vagy annak szervezeti egységét törlik a cégjegyzékből. A
törlés iránti kérelmet a külföldi személy nyújtja be.
Vállalkozói tevékenységet folytathat az európai területi együttműködési csoportosulás
is, feltéve, hogy ennek köszönhetően célszerűbben hasznosíthatja vagyonát,
egyúttal azonban nem kerül veszélybe az a cél, amely megvalósítására
a csoportosulás létrejött. Az ilyen csoportosulás célja, a közösségi szintű regionális
együttműködés korlátainak lebontása. A csoportosulás nem vehet részt más személy
vállalkozásában, és nem köthet csendestársi szerződést sem. Szlovák részről ilyen
csoportosulás tagja lehet minisztérium, kerületi önkormányzat, önálló jogállású
település, az Európai Parlament és Tanács 1082/2006 rendelete 3. Cikk (1) bek. d)
pontja szerinti jogi személy, valamint a fenti kategóriák valamelyikébe tartozó
tagokkal működő, jogi személyek alkotta társulás. Az európai területi együttműködési
csoportosulás jogi személyiségű társulás, amely a Szlovák Köztársaság Közlekedési
és Regionális Minisztériumában történő bejegyzéssel jön létre. A bejegyzést meg kell
előznie a társaság megalapításának.
Az Európai Unió vagy az Európai Gazdasági Közösség tagállamainak, valamint a
Svájci Államszövetség (továbbiakban: tagállam) állampolgáraira mint természetes
személyekre, valamint az említett tagállamokban székhellyel, központi
igazgatósággal rendelkező jogi személyekre (együtt: közösségi személy) is
vonatkoznak az iparszerű vállalkozást szabályozó törvény rendelkezései, létezik
azonban néhány eltérés.

-

Az erkölcsi feddhetetlenség (büntetlen előélet), mint a vállalkozói
tevékenység folytatásának általános feltétele. Ezt a nem szlovák
állampolgárságú közösségi személy, a lakóhelye vagy származási helye
szerinti tagállamban kiadott hatósági erkölcsi bizonyítvánnyal tanúsítja.
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-

-

Amennyiben az adott tagállamban ilyen okirat nem létezik, akkor az illetékes
bíróság vagy hatóság által kiállított okiratot mutatja be. Ha ilyen okiratokat sem
állítanak ki az adott ország bíróságai vagy hatóságai, vagy ha a kérelem
benyújtását követő két hónapon belül sem adja ki a személy lakóhelye, vagy
származási helye szerinti illetékes hatóság, az érintett személy a büntetlen
előéletet a lakóhelye, vagy származási helye szerinti tagállam hatósága előtt
tett nyilatkozattal tanúsítja, az adott ország hatósága a nyilatkozat tartalmát és
az aláírás valódiságát ellenőrizheti.
Az iparszerű vállalkozást szabályozó törvény 1-3. Mellékletében felsorolt
tevékenységek folytatásához szükséges szakmai alkalmasságot az unió
tagállamának állampolgára a szakmai gyakorlatát, illetve szakképesítését
igazoló határozattal, hivatalos dokumentummal is tanúsíthatja. A szakmai
gyakorlat és a szakképesítés elismeréséről az Szlovák Köztársaság
Belügyminisztériuma dönt.
A pénzügyi megbízhatóságot az érintett személy uniós tagállamban
működő bank megfelelő igazolásával tanúsíthatja.
A vállalkozás működtetéséhez szükséges előírt, kötelező biztosítás
megkötését az érintett személy, a más tagállamban működő
biztosítótársaságok által kiállított egyenértékű okiratok bemutatásával is
tanúsíthatja. A külföldi biztosító által kiállított dokumentumból egyértelműen ki
kell derülnie, hogy a biztosítás - a kockázatviselés, biztosítási feltételek és a
biztosítási esemény esetén teljesítendő kifizetés terjedelmét tekintve –
megfelel-e a vonatkozó szlovák törvényben előírtaknak.

A benyújtandó iratok nem lehetnek három hónapnál régebbiek, és csatolni kell a
szlovák nyelvű hiteles fordítást is.
Külföldi személy esetében annak a kerületnek a kerületi székhelyén működő
vállalkozói (körzeti) hivatal az illetékes, ahol a külföldi személy vagy telephelye
tevékenységét kifejti.
2004. május 1-je óta szlovák jogi személynek minősülnek a multinacionális
vállalkozások is, feltéve, hogy a székhelyük a Szlovák Köztársaság területén
található. Székhelyüktől függetlenül a multinacionális vállalkozások alapítása és
tevékenységük szabályozása a közösségi jog alapján történik.
E vállalkozási formák közé tartozik az:
 Európai gazdasági egyesülés;
 Európai részvénytársaság;
 Európai szövetkezet.
Európai társaság (SE)
Az Európai társaság, vagy Európai részvénytársaság (Societas Europaea – SE)
tőkeegyesítő kereskedelmi társaság. Az SE olyan részvénytársaság, amelyre annak
az államnak a jogrendje érvényes, amelyben a székhelye megtalálható. Az SE
székhelyének a Közösség területén kell lennie, ugyanabban a tagállamban, melyben
a társaság központja van. A tagállam ráadásul a területén nyilvántartott SE számára
kötelezővé teheti, hogy a székhelyet és központot ugyanott létesítse. Az SE
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székhelye áthelyezhető más tagállamba. Az ilyen áthelyezés nem vezethet a
társaság felszámolásához, vagy új jogi személy létrejöttéhez.
Az SE szabályozása az európai társaság (SE) szabályzatáról szóló 2001. Október 8-i
2157/2001/EK tanácsi rendelet és az alkalmazottak vezetésben való részvételére
vonatkozó, az európai társaság szabályzatát kiegészítő 2001. Október 8-i
2001/86/EK sz. tanácsi irányelv alapján történik. Az SE-ról szóló európai
szabályozáshoz a Szlovák Köztársaságban az 562/2004 sz. végrehajtási rendelet
kapcsolódik.
Az Európai társaság megalapítása történhet:
 SE megalapítása társaságok egyesítésével. A vonatkozó rendelet 1. sz.
mellékletében feltüntetett korlátolt felelősségű társaságok, amelyeket az adott
állam törvényei szerint hoztak létre, a közösség területén létrehozott
székhellyel és központtal SE-t hozhatnak létre társaságok összevonásával, ha
legalább kettő közülük más tagállamok jogrendje alapján működik.
 Holding SE létrehozása a vonatkozó rendelet 1. sz. mellékletében feltüntetett
és az adott állam törvényei szerint létrehozott nyilvános és zártkörű korlátolt
felelősségű társaságok a közösség területén létrehozott székhellyel és
központtal leányvállalatot hozhatnak létre, ha legalább kettő közülük más
tagállam jogrendje alapján működik, vagy legkevesebb két éve van olyan
leányvállalatuk, amely más tagállam jogrendje alapján működik, vagy más
tagállamban elhelyezett szervezeti egységük van.
 A közjog vagy magánjog alapján az adott állam törvényei szerint létrehozott
társaságok, vagy egyéb jogi intézmények a közösség területén létrehozott
székhellyel és központtal SE leányvállalatot hozhatnak létre, ha legalább kettő
közülük más tagállam jogrendje alapján működik, vagy legkevesebb két éve
van olyan leányvállalatuk, amely más tagállam jogrendje alapján működik,
vagy más tagállamban elhelyezett szervezeti egységük van.
 SE – re átruházott létező nyilvános korlátolt felelősségű társaság. Nyilvános
korlátolt felelősségű társaságot, amelyet olyan tagállam törvényei szerint
hoztak létre, melynek a közösség területén van székhelye és központja, SE –
re lehet átalakítani, ha legalább két évig volt olyan leány leányvállalata, amely
más tagállam jogrendje alapján működött.
Az SE jegyzett tőkéjét Euróban kell nyilvántartani. Minden tag csupán saját részének
összegéig felel. A jegyzett tőke nem lehet kevesebb 120 000 eurónál.
Az SE szervei:
 A közgyűlés
 felügyelő bizottság és ügyvezetés – vezetőség, mint kétfokozatú rendszer,
vagy hivatalos képviselő, mint ügyvezetői tanács, mely legkevesebb három
tagból áll (egyfokozatú rendszer).
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Európai Gazdasági Egyesülés (EGE)
Az Európai Gazdasági Egyesülést az európai gazdasági egyesüléséről szóló
177/2004. sz. törvény szabályozza, mely módosítja és kiegészíti a jövedelmek
adójáról szóló 595/2003. sz. törvényt, mely az európai gazdasági egyesüléséről szóló
1985. Július 25-i 2137/85. sz. tanácsi rendelethez kapcsolódik.
Az egyesülésnek legkevesebb két kereskedelmi társaságból, vagy más jogi
személyből kell állnia, melyeknek a központja különböző tagállamokban található,
vagy két természetes személyből, akik fő tevékenységüket különböző tagállamokban
végzik, vagy kereskedelmi társaságból vagy más jogi személyből és természetes
személyből kell állnia, miközben a központja az egyik tagállamban található, míg a
másik közülük főtevékenységét egy másik tagállamban végzi.
Az Szlovák Köztársaság területén az európai gazdasági egyesülés olyan jogi
személy, melyet alapító okirattal hoznak létre és bejegyzik a cégbírósági
nyilvántartásba. A szlovák jogrend által jelenleg ismert jogi formák tekintetében az
EGE a közkereseti társasághoz áll legközelebb. Az egyesülés tagjai korlátlanul,
közösen és egyenlő módon felelnek az egyesülés adósságaiért és egyéb
kötelezettségeiért.
Európai szövetkezet (SCE)
Az európai szövetkezeti társaságot EU szinten az európai szövetkezet alapításáról
szóló 2003.július 22-i 1435/2003 sz. tanácsi rendelet szabályozza, melyet a 2003.
Július 22-i 2003/72/EK bizottsági irányelve egészít ki. A szlovák belföldi jog szintjén
az Európai szövetkezetet az európai szövetkezetről szóló 91/2007 sz. törvény
szabályozza.
Az SCE tagja csupán tagsági betétjének összegéig felel a szövetkezet tartozásaiért.
Az SCE kereskedelmi megnevezése tartalmazza a „korlátolt felelősségű”
kiegészítést.
Az alaptőkének legkevesebb 30 000 euró összegűnek kell lennie.
Az SCE vállalkozásának vagy tevékenységének alapvető célja a tagok
szükségleteinek kielégítése és/vagy azok gazdasági és szociális tevékenységének
fejlesztése, olyan áruk vagy szolgáltatások útján, illetve munkatevékenységre szóló
megállapodások létrehozásával, amelyeket az SCE végez vagy megrendel.
Amennyiben az alapszabály erről nem rendelkezik, az SCE nem részesítheti
tevékenysége szempontjából előnyben a tagságán kívüli üzleti partnereket, és nem
is teheti lehetővé számukra az ilyen tevékenységben való részvételt.
Az SCE jogi személy, a cégbírósági nyilvántartásba bejegyzésre kerül.
Az SCE- t megalapíthatja:
 öt vagy ennél több természetes személy, akiknek lakhelye legalább két
tagállamban található;

45

 öt vagy ennél több természetes személy és kereskedelmi társaság, vagy
szövetkezet és más olyan jogi személy, amelyeket a közjog vagy magánjog
szabályoz, és amelyek a tagállam jogrendjével összhangban jöttek létre,
lakhelyük vagy székhelyük legalább két különböző tagállamban van, vagy erre
vonatkozóan legalább két tagállam jogrendje érvényesül;
 több kereskedelmi társaság vagy szövetkezet, vagy egyéb jogi személy,
amelyeket a közjog, vagy magánjog szabályoz, és amelyeket a tagállam
jogrendje szerint alapítottak, és működésüket legalább két tagállam jogrendje
szabályozza;
 a tagállam jogrendje alapján olyan szövetkezetek egyesülésével, vagy
egybeolvadással, amelyeknek székhelyük, vagy központjuk a közösség
területén van, azzal a feltétellel, hogy legalább kettőt közülük különböző
tagállamok jogrendje szabályoz;
 a tagállam jogrendjének megfelelően alapított, olyan szövetkezet jogi
formájának módosításával, melynek székhelye és központja a közösség
területén található, amennyiben legalább két évig olyan szervezeti egysége,
vagy leányvállalata volt, amelyet más tagállam jogrendje szabályozott.
Az SCE szervei:
 taggyűlés;
 az elfogadott formától függően:
- vagy felügyelő szerv és irányító szerv – dualista modell
- vagy igazgatási szerv – monista modell.
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Az adózásról szóló
tudnivalók
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A Szlovák Köztársaság területén vállalkozói jogosultságot, vagy engedélyt szerzett
jogi-, vagy magánszemély a vállalkozói jogosultság, vagy engedély megszerzését
követő 30 napon belül köteles bejegyeztetni magát az illetékes adóhatóságnál. A
jogosultság, vagy engedély megszerzésének napja az a nap, amikor a jogi-, vagy
magánszemély a vonatkozó törvények értelmében a Szlovák Köztársaság területén
vállalkozói tevékenységét megkezdheti.
Az adózó kötelessége továbbá, hogy 30 napon belül bejelentse a Szlovák
Köztársaság területén létesített telephelyét.. A telephely megszüntetése előtt harminc
nappal be kell jelenteni a megszüntetés tényét.
Ha külön jogszabály másképp nem rendelkezik, az adófizető kötelessége, hogy az
adó- vagy adóelőleg kötelezettség keletkezésétől számított 15 napon belül
bejegyeztesse magát az adóhatóságnál.
Ha az adóalany természetes személy, bejelentkezési kötelezettsége teljesítésekor
az alábbi adatokat köteles az adóhatóságnál közölni:











Családi és utóneve;
Lakóhelyének címe;
Vállalkozásának helye;
Személyi száma;
Statisztikai száma, amennyiben rendelkezik ezzel;
Vállalkozói folyószámlájának a száma;
Az adóhatóság illetékességének megállapításához szükséges adatok;
A vállalkozása szempontjából releváns adónemek;
Szervezeti egységei, telephelyei;
A folytatni kívánt fő tevékenység.

Ha az adóalany jogi személy, bejelentkezési kötelezettsége teljesítésekor az alábbi
adatokat köteles az adóhatóságnál közölni:










cégneve;
székhelye;
statisztikai száma;
vállalkozói folyószámlájának a száma;
Az adóhatóság illetékességének megállapításához szükséges adatok;
A vállalkozása szempontjából releváns adónemek;
Szervezeti egységei, telephelyei;
A folytatni kívánt fő tevékenység;
Törvényes képviselője, esetleg további személyek, akik nevében
adóhatóságnál eljárni jogosultak.
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A külföldi lakóhelyű magánszemély, vagy külföldi székhelyű jogi személy, mint
adóalany az említett adatokon kívül Szlovákiai kézbesítési megbízottjának nevét is
köteles közölni.
Az adóhatósági bejelentkezés, vagy bejelentés az előírt formanyomtatványon, vagy
elektronikus aláírással hitelesítetten, elektronikus úton történik.
Az adóhatóság a bejegyzett adóalanynak adószámot (adóigazgatási azonosító
számot) állapít meg, és tanúsítványt állít ki, amelyen feltünteti az adott adónemhez
tartozó adószámát.
A vállalkozói tevékenység megszüntetését vagy a tevékenységből származó
jövedelemszerzés megszűnését követő 15 napon belül az adóalany köteles az
adóhatósági nyilvántartási tanúsítványt az adóhatóságnál leadni.
Jogi személy esetében a székhelye, vagy a tényleges igazgatási központja,
magánszemély esetében a lakóhelye, vagy tartózkodási helye szerinti adóhatóság az
illetékes.

A SZLOVÁK KÖZTÁRSASÁG ADÓRENDSZERE
A Szlovák Köztársaság azon országok egyike, amely adórendszerét gyökeresen
átalakította, 2004. Január 1-jei dátummal.
Az adóreform 9 különböző adóból álló adórendszert vezetett be. Az alkalmazott adók
két nagy csoportba oszthatók:
 Közvetlen adók
 Közvetett adók
I. Közvetlen adók:
Nyereség (hozam) típusú

- Természetes személyek jövedelmének adója
- jogi személyek jövedelmének adója

Vagyon típusú

- ingatlanadó
- gépjárműadó

II. Közvetett adók:
Általános fogyasztás
Speciális fogyasztás

- hozzáadott érték - adó (ÁFA)
- égetett szesz jövedéki adója
- bor jövedéki adója
- sör jövedéki adója
- dohány és dohánytermékek jövedéki adója
- ásványi olajok jövedéki adója
- villamos energia, szén és földgáz jövedéki
adója
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2008.július 1-jétől a villamos energia, szén és földgáz jövedéki adójáról szóló
609/2007 sz. törvény hatályos. Ez a törvény a korábbi szabályozást egységesítve, a
villamos energiát, valamint a szenet is a jövedéki adó köteles termékek körébe
emelte.

KÖZVETLEN ADÓK RÖVID OSSZEFOGLALÓJA
KÖZVETLEN ADÓK
Természetes személyek jövedelmi
adója
Jogi személyek jövedelmi adója
(társasági adó)
Ingatlanadó:
- Telek után

ADÓKULCS
19 %
19 %

0,25%

-

Építmények után

0,033 euró minden, megkezdett
beépített terület m²-e után (az egyes
régiókban max. 40-szeresére emelhetik)

-

A lakások után

0,033 euró minden, megkezdett
padlófelület m²-e után (az egyes
régiókban max. 40-szeresére emelhetik)

Gépjárműadó

-

Személygépjármű
haszongépjármű és autóbusz

Örökösödési adó
Ajándékozási adó
Ingatlan átruházási adó

Az adókulcsot az egyes megyék
határozzák meg külön rendelettel
A motorűrtartalomtól és a régiótól
függően
A tengelyek számától és a megrakott
gépjármű tömegétől függően
Nincs
Nincs
Nincs

JÖVEDELMI ADÓ
A jövedelmi adót a jövedelmi adókról szóló 595/2003 sz. törvény szabályozza,
meghatározva az adóalanyok jövedelmének megállapítási módját (természetes
személyek, külföldi személyek, jogi személyek és más adóalanyok).
Az új törvény megszüntette a számtalan kivételt és adómentességet, a jövedelmi
adóknál megszüntette az addig alkalmazott adókulcsot. Megszűnt az egyéni
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vállalkozók átalányadója, helyette a törvény átalány kiadásokat ismer el, amelynek
figyelembe vehető mértéke jelenleg 40%, kisipari vállalkozásoknál pedig 60%.
.
2004. január 1-jétől lineáris az adóztatás, melynek mértéke 19%.
Adóalanyok a belföldi természetes személyek, jogi személyek, valamint külföldi
személyek, azaz mindazon személyek, akik nyereséget értek el.
Az adó alapja minden tevékenységből, illetve az összes vagyonból származó
pénzbeli és nem pénzbeli bevétel.
Az adózásnál elismert kiadás az adófizető azon kiadása (költsége), amelyet
igazolhatóan a bevételei elérésére, és biztosítására fordított.
2010. január 1-jétől az adóveszteséget az adófizető elszámolhatja hét éven keresztül
egyenlően szétosztva. A megállapított veszteség adóévét követő adózási időszakban
számolhatja el először az adóalapból az adóveszteséget.
Az adóbevallást az adófizető a megszabott határidőre köteles benyújtani. Bevallást
kell készíteni az adófizetési időszak lezárásakor, illetve minden egyes adófizetési
időszak változásánál.
A módosított adótörvény szerint az adóelőleg fizetésének módja :
havi előleg –

az előző adózási időszak adójának 1/12 részét kell fizetni,ha az
utolsó ismert adófizetési kötelezettség meghaladta természetes
személyek esetén a 16 596,96 eurót,valamint a jogi személyek
esetén a 16 596,96 eurót.

negyedéves előleg az előző adózási időszak adójának ¼ részét kell fizetni, ha az
utolsó ismert adófizetési kötelesség természetes személyek
esetén meghaladta az 1659,70 eurót de nem haladta meg a
16 596,96 eurót, valamint jog személyek esetén meghaladta az
1659,70 eurót de nem haladta meg a 16 596,96 eurót.

Kettős adózás elkerülése
A kettős adóztatással a jövedelmi adóról szóló hatályos 595/2003 sz. törvény 45.
cikkelye foglalkozik.
Amennyiben az adófizetési kötelezettséggel rendelkező adófizető olyan államból
származó jövedelemmel rendelkezik, amellyel a Szlovák Köztársaságnak a kettős
adóztatás elkerüléséről érvényes szerződése van, akkor e szerződés figyelembe
vételével kell az adót leróni. Ha a szerződés szerint az adóbeszámítási módszert
alkalmazzák, a szlovák törvénynek megfelelően a másik szerződéses államban
befizetett adót beszámítják az adóbefizetésbe, legfeljebb abban az összegben,
amely a másik szerződéses államban, e szerződéssel összhangban beszedhető.
Tehát az adó beszámítása legföljebb addig az összegig terjedhet, amely a külföldi
forrásokból származó jövedelemre esik.
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Azoknak az országoknak a listája, melyekkel a Szlovák Köztársaságnak a kettős
adóztatás elkerüléséről érvényes szerződése van, a Szlovák Köztársaság
Adóigazgatóságának honlapján megtalálható: www.drsr.sk

INGATLANADÓ
Az ingatlanadó alanyának az ingatlan tulajdonosa tekintendő, abban az esetben is,
ha az ingatlant hosszú távra bérbe adták. A tulajdonlás megállapítása a földhivatali
nyilvántartás alapján történik.
Adóköteles vagyontárgy a Szlovák Köztársaság területén található ingatlan:
- telkek, építmények, és lakások szerinti osztályozásban.
Az adóalap:
- teleknél – a telek értéke, amely a telek m²-ben kifejezett területének és az 1m²
értékének ártérkép alapján meghatározott szorzata;
- építménynél - m²-ben kifejezett beépített terület nagysága;
- lakásnál - m²-ben kifejezett padlóterületének nagysága.
Az adózási időszak egy naptári év. Az adófizetési kötelezettség keletkezéséhez,
vagy megszűnéséhez az adózási időszak január 1-jén fellelhető tulajdoni helyzete
a meghatározó. Az első adófizetésnél az adózó az adóbevallást az adózási időszak
január 1-jén fennálló állapotára vonatkozóan nyújtja be. A következő években,
amennyiben nem történik változás, adóbevallást nem kell benyújtani. Az ingatlanadót
az adóhatóság (városi, illetve a község hivatal) minden évben az adott időszak
január 1-jén fennálló állapotának megfelelően rója ki. A kirótt ingatlanadó
megfizetése a fizetési meghagyás jogerőre emelésétől számított 15 napon belül
esedékes.

GÉPJÁRMŰADÓ
Adófizetési kötelezettség áll fenn minden személygépjármű után, amennyiben azokat
Szlovákia területén vállalkozásra, vagy olyan tevékenységre használják, amelyből
jövedelmi adó tárgyát képező jövedelmek származnak.
Az adófizető alapjába véve az a természetes, vagy jogi személy, vagy annak a
cégbírósági nyilvántartásába bejegyzett szervezeti egysége, aki a gépjármű
üzembentartójaként szerepel a gépjármű irataiban.
Adófizetés tárgya az a gépjármű, valamint M, N, és O kategóriájú pótkocsi, amelyet a
Szlovák Köztársaság területén vállalkozásra vagy olyan tevékenységre használnak,
amelyből jövedelmi adó tárgyát képező jövedelem származik.
Az adó alapja:
 személygépjármű esetén a lökettérfogata cm³- ben;

52

 a haszongépjármű és autóbusz esetén azok össztömege tonnában kifejezve,
és a tengelyek száma.
Az adózási időszak egy naptári év.
Az adót a 2008.as év kezdetétől havi, és negyedéves előlegek formájában kell
befizetni, a szokásos adózási időszakra vonatkozó adó feltételezett összege alapján.
Az adófizető, akinek az egy adóhatóságnál fizetendő adójának feltételezett összege
meghaladja a 660 eurót, de nem éri el a 8292 eurót, köteles negyedéves előleget
fizetni a szokásos adózási időszakra vonatkozó adóból, mégpedig az adó
feltételezett évi összegének egy negyedrészét.
Az adófizető, akinek az egy adóhatóságnál fizetendő adójának feltételezett összege
meghaladja a 8292 eurót, köteles havonta előleget fizetni a szokásos adózási
időszakra vonatkozó adóból, mégpedig az adó feltételezett éves összegének egy
tizenketted részét.
Az egész éves adót az adófizető az adózási időszak elteltével január 31-ig
benyújtandó adóbevallásával egyidejűleg egyenlíti ki.
Az adózási időszak folyamán az adófizetőnek kötelessége bejelenteni az adófizetési
kötelezettség keletkezésének tényét a helyileg illetékes adóhatóságnál az adófizetési
kötelezettség keletkezésétől számított 30 napon belül. Ez a bejelentési kötelezettség
az adófizetési kötelezettség megszűnésére is vonatkozik.

KÖZVETETT ADÓK RÖVID ÖSSZEFOGLALÓJA
KÖZVETETT ADÓK
Hozzáadottérték-adó (ÁFA)
- alap adókulcs
- csökkentett adókulcs
(gyógyszerek és könyvek.)
Égetett szesz jövedéki adója
- alap adókulcs
- csökkentett
adókulcs
(a
gyümölcstermelői szeszfőzdében
készített szesz)
Sör jövedéki adója
- alap adókulcs
- csökkentett adókulcs
Bor jövedéki adója
- csendes bor
- pezsgős bor
- habzó bor, melynek
alkoholtartalma nem haladja meg
térfogata 8,5 %-át
- köztes termékek

ADÓKULCS

19 %
10 %

1 080 euró/hl
540 euró/hl

1,65 euró/Balling-fok/hl
1,22 euró/Balling-fok/hl
0,00 euró/hl
79,66 euró/hl
56,42 euró/hl
82,98 euró/hl
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Dohány és dohánytermékek jövedéki
adója
- szivarok, szivarkák
69,70 euró/1000 darab
- dohány
64,06 euró/kg
- cigaretta
Adó specifikus része 52,44 euró/1000
darab + adó százalékos része 24 % =
Min. 81,32 euró/1000 darab
Ásványi olajok jövedéki adója
- motorbenzin
514,50 euró/1000l vagy 597,49
euró/1000 l ( kód alapján)
- közepes olaj
481,31 euró/1000 l
- gázolaj
368,00 euró/1000 l
- fűtőolaj
26,55 euró/1000 kg
- cseppfolyósított
gázhalmazállapotú
szénhidrogének
a/ mint üzemanyag
258,91 euró/1000 kg
b/ mint tüzelőanyag
0,00 euró/1000 kg
Villamos energia, szén és földgáz
jövedéki adója
- villamos energia
- szén
- földgáz

1,32 euró/MWh
10,62 euró/t
6,63 euró/MWh – üzemanyag
0,66 euró/MWh – hő előállítás
tüzelőanyaga

HOZZÁADOTTÉRTÉK- ADÓ (ÁFA)
A hozzáadottérték-adó (általános forgalmi adó).
A Szlovák Köztársaság Európai Unióhoz való csatlakozásakor, 2004. május 1-jével
életbe lépett a hozzáadottérték-adóról szóló 222/2004 sz. törvény, amely az e típusú
adót szabályozó európai közösségi jogi előírásokból indul ki.
E törvény rendelkezései szerint minden elfogyasztott áru és szolgáltatás, adózás alá
esik, százalékos adókulccsal. Termékek és szolgáltatások esetében általánosságban
19%-os az adókulcs az adóalapra vetítve. 2007. január 1-jétől a gyógyszerek és a
további egészségügyi termékek, valamint a nyomtatott könyvek, röplapok, és hasonló
nyomdaipari termékek esetében csökkentett 10%-os adókulcs érvényesül.
Az adóhatóságnál kötelező a regisztráció, mely az elért forgalom nagyságához van
kötve. A kötelező regisztrációhoz szükséges éves forgalom összeghatára 49 790
euró, mely az egymást követő max. 12 hónap alatti forgalomból kerül
meghatározásra.
Az adófizetőnek kötelessége bejelenteni az adófizetési kötelezettségét a helyileg
illetékes adóhatóságnál az adófizetési kötelezettség keletkezésétől számított 20
napon belül.
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Az adóbevallást és az adó megfizetését az adófizető az adózási időszak elteltével,
a következő hónap 25-ik napjáig köteles teljesíteni.
Az adófizető forgalmának nagyságától függően, az adót havonta, vagy negyedévente
kel fizetni, az alábbi szabályok szerint:
 Havi adófizetési kötelezettségük van azoknak a az áfa fizetőknek, akiknél az
előző naptári év forgalma vagy a feltételezett éves forgalom elérte vagy
meghaladta a 331939,19 eurót.
 Negyedéves adófizetési kötelezettségük van azoknak az áfa fizetőknek,
akiknél az előző naptári év forgalma vagy a feltételezett éves forgalom
alacsonyabb, mint 331939,19 euró.

JÖVEDÉKI ADÓK
A jövedéki adók bizonyos típusú áruk fogyasztásából eredő specifikus adók. Az EU
vonatkozó irányelveinek megfelelően bizonyos fogyasztási típusok esnek az
adókötelezettség hatálya alá. A nemzeti törvényhozás EU jogrendjével történő
összehangolásával, az áruk szabad mozgásának elve érvényesül.
2004 februárjában a Szlovák Köztársaságban a jövedéki adókról a következő
törvényeket alkották meg:
 A szesz jövedéki adójáról szóló 105/2004. sz. törvény,
 a 107/2004. sz. törvény a sör jövedéki adójáról;
 a 104/2004. sz. törvény a bor jövedéki adójáról;
 a 106/2004. sz. törvény a dohánytermékek jövedéki adójáról;
 a 98/2004. sz. törvény az ásványi olajok jövedéki adójáról.
Az adókötelezettség általánosságban véve az áru szabad forgalomba bocsátásakor
keletkezik. Adófizetési időszak a naptári hónap, ha erről a törvény másként nem
rendelkezik. Adóbevallás benyújtásának kötelezettsége fennáll arra az adózási
időszakra is, amelyben adófizetési kötelezettség nem keletkezett.
2008.július 1-jétől a villamos energia, szén és földgáz jövedéki adójáról szóló
609/2007 sz. törvény hatályos.
A villamos energia, szén és földgáz esetén adófizetési kötelezettség a végső
fogyasztóhoz történő eljuttatáskor, vagy olyan nem végső fogyasztó jogi- és
természetes személy esetén keletkezik, aki maga használja fel ezeket.
Adókedvezményhez kapcsolódóan a 609/2007 sz. törvén bevezeti a jogosult
fogyasztó intézményét.
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EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁS ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS
Egészségbiztosítás
Az egészségbiztosítást az egészségbiztosításról szóló módosított 580/2004 sz.
törvény szabályozza.
A Szlovák Köztársaság területén állandó lakhellyel rendelkező természetes személy
esetében az egészségbiztosítási jogviszony a személy születésekor létre jön.
Az a természetes személy, aki nem rendelkezik állandó lakhellyel a Szlovák
Köztársaság területén, a Szlovák Köztársaság területén önálló keresőtevékenységet
folytat, vagy olyan munkáltató alkalmazza, akinek székhelye vagy állandó telephelye
a Szlovák Köztársaság területén található a kötelező egészségbiztosítás hatálya alá
kerül Szlovákia területén. Amennyiben más EU-tagállamban vagy az Európai
Gazdasági Térségről szóló Egyezményben, részes államban, valamint a Svájci
Államszövetség
területén
egészségbiztosítással
rendelkezik
a
kötelező
egészségbiztosítás egyéb feltételek megléte esetén nem áll fenn.
Az egészségbiztosítókról, az egészségügyi ellátás felügyeletéről, valamint egyes
törvények módosításáról és kiegészítéséről szóló módosított 581/2004 sz.
törvényben meghatározott feltételek mellet a Szlovák Köztársaság területén a
következő egészségügyi biztosítók nyújtanak szolgáltatást:
 Všeobecná zdravotná poisťovňa
 Zdravotná poisťovňa DÔVERA
 UNION – zdravotná poisťovňa.
Az egészségbiztosítás célja, hogy minden állampolgár számára elérhetővé tegye az
egészségügyi ellátást. Létezik az általánosan kötelező és egyéni leg választható
egészségbiztosítás is.
A biztosítottnak lehetősége van arra, hogy a vállalkozói jogosultság megszerzésével
egy időben, az egységes ügyfélszolgálatnál jelentkezzen be az általánosan kötelező
egészségbiztosítás keretében működő egészségbiztosítási pénztárhoz.
Járulékfizető az alkalmazott, az önfoglalkoztató (egyéni vállalkozó), a munkáltató
(foglalkoztató) és természetesen az állam.
Az önfoglalkoztató (az egyéni vállalkozó):
 8 munkanapon belül a választott egészségbiztosítási pénztárnál köteles
a változást/a járulékfizetőt bejelenteni;
 Az önfoglalkoztatói járulékfizetési kötelezettség keletkezését követő 8 napon
belül köteles a megfelelő egészségbiztosítási pénztárnál bejelenteni
a kifizetendő járulékelőleg nagyságát;
 A tárgyhónapot követő 8 napon belül köteles befizetni a havi járulékelőleget,
amely a 2009.évi adóalap időarányos részének 14%-a osztva 2,14-gyel ;
 Cégnevének,
székhelyének,
lakóhelyének,
statisztikai
számának,
számlaszámának változását 8 napon belül jelentenie kell az
egészségbiztosítási pénztárnak.
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A járulékot előleg formájában kell befizetni, a különbözet kiegyenlítése az évi
elszámoláskor történik. Ha külön jogszabály másképp nem rendelkezik, a
járulékfizető köteles kiszámítani és minden naptári hónapban befizetni az érintett
egészségbiztosítási pénztár számlájára a járulékelőleget. A járulékelőleg egy euró
centre lefelé kerekítjük.
Ha a járulékfizető munkáltató:
 8 munkanapon belül köteles a munkavállalója nevében a járulékfizető
személyében beállt változást bejelenteni;
 A munkavállaló után a jövedelem 10%-ának megfelelő járulékelőleget
megfizetni;
 A munkavállaló jövedelméből 4%-nyi járulékelőleget levonni és befizetni.
A minimális és maximális járulékalap az adott naptári év január.1-jétől változik, és
az akkor megállapított összeg ugyanazon év decmber. 31-ig érvényes.
A 2010. január 1-je és 2010. december 31.e közötti időszakra érvényes
járulékalapok:
- Minimális járulékalap a 2008-ra érvényes havi átlagbér 44,2 %-a, azaz
319,57euró/hónap;
- Maximális járulékalap összege havi 2169,09 euró (3x a 2008-as
nemzetgazdasági átlagbér = 3 x 723,03 euró ),
kivéve azokat az eseteket, amikor a minimális és maximális járulékalap mértékét az
egészségbiztosításról szóló törvény értelmében módosítani kell.
A járulékalapot és a járulékelőleget egy egész euró centre, lefelé kell kerekíteni.

TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS
A 461/2003
sz.
törvény
értelmében
a társadalombiztosítást,
azaz
az
egészségbiztosítást, nyugdíjbiztosítást – öregségi, illetve rokkantsági nyugdíjat-,
a balesetbiztosítást, garanciabiztosítást és a kiesett jövedelem biztosítást 2004.
Január 1-jétől a Társadalombiztosító Intézet (Sociálna poisťovňa) látja el.
2005.január 1-jétől a Társadalombiztosító nyugdíj előtakarékossággal összefüggő
szolgáltatást is nyújt.
.
A kötelező társadalombiztosítás hatálya alá tartozik :
 Elsősorban az a munkavállaló, aki a Szlovák Köztársaság területén végez
munkát (illetve ha a munkáltatója által meghatározott időszak alatt a Szlovák
Köztársaság területén kívül végez munkát, de ezt az időszakot törvény,
valamely nemzetközi szerződés, ide sorolja)
 Az önálló keresőtevékenységet folytató személy, akinek a jövedelemadóról
szóló törvény szerint a vállalkozásából és más önálló keresőtevékenységéből
származó
bevétele,
illetve
a
vállalkozással
és
más
önálló
keresőtevékenységével összefüggő jövedelme meghaladta a havi átlagbér
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44,2 %-ának 12-szeresét az aktuális naptári évet két évvel megelőző naptári
évben.
A kiesett jövedelem biztosításának hatálya alá az a munkavállaló tartozik, aki
betegbiztosítással rendelkezik. Az önálló keresőtevékenységet folytató személy
(SZČO) önkéntes alapon biztosíthatja magát munkanélküliség esetére. A fizetendő
járulékok összegét az adott időszak alatt megállapított járulékalapból százalékosan
határozzák meg.
Az önfoglalkoztató (az egyéni vállalkozó):
 A biztosítási kötelezettség keletkezését követően legkésőbb 8 napon belül
köteles bejelentkezni az egészségbiztosításra és a nyugdíjbiztosításra;
 Az illetékes hivatalnak köteles bejelenteni, ha megváltozik a vezetékneve,
utóneve, állandó lakhelye, megszűnik az állandó vagy átmeneti tartózkodási
engedélye, mégpedig a változások bekövetkezését követő 8 napon belül;
 8 napon belül köteles kijelentkezni a biztosítási jogviszony alapjának
megszűnését követően;
 Minden naptári évben június 30-ig köteles benyújtani az illetékes hivatalnak
az adóbevallása kivonatát - beleértve az előzőnaptári évre vonatkozó
adóellenőrzés adóbevallásának kivonatát is.
Az önfoglalkoztató személy (SZČO) abban az évben, amikor elkezdi vállalkozását,
nem köteles bejelentkezni a Társadalombiztosítás hatálya alá, ezáltal ebben az
időszakban társadalombiztosítási járulékot sem kell fizetnie.
Társadalombiztosítási járulékot az önfoglalkoztató személy az előző évben elért
bruttó jövedelem bizonyos határa felett köteles fizetni.
2010. július 1-jétől betegbiztosítási és nyugdíjbiztosítási kötelezettsége keletkezik
annak az önfoglalkoztatónak, akinek vállalkozásból vagy egyéb önálló kereső
tevékenységből származó bevétele, vállalkozással vagy önálló kereső
tevékenységgel kapcsolatban keletkezett jövedelme 2009-ben meghaladta a
minimális járulékalap 12-szeresét, azaz 12 x 319,58 eurót, tehát éves bevétele vagy
jövedelme meghaladta a 3834,96 eurót.
Ha az önfoglalkoztató személy bevétele nem éri el betegbiztosítási és
nyugdíjbiztosítási kötelezettség keletkeztetését megalapozó összeget, továbbra sem
köteles a Társadalombiztosító Intézetnél bejelentkezni, és társadalombiztosítási
járulékot sem kell fizetnie.
A minimális járulékalap az abban az évben érvényes általános járulékalap (átlagbér)
egy tizenketted részének 44,2 %-a, amely két évvel megelőzi a járulékfizetés évét. A
2010. január 1., és 2010. december 31. közötti időszakban a minimális járulékalap
319,58 euró.
Ha az önfoglalkoztató (egyéni vállalkozó) bruttó jövedelme az előző időszakban
meghaladta azt a határt, amely felett kötelező a társadalombiztosításban
(betegbiztosítás és nyugdíjbiztosítás)való részvétel:

58

 A fenti kötelezettség keletkezését követő 8 napon belül kell jelentkeznie
a lakóhelyszerinti illetékes Társadalombiztosító Intézet fióknál;
 Az adott naptári hónap eltelte után 8 napon belül köteles befizetni az alábbi
összetételű társadalombiztosítási járulékot:
- a betegbiztosítási járulék – a járulékalap 4,4%-a;
- a nyugdíjbiztosítási járulék – a járulékalap 18 %-a;
- a rokkantsági nyugdíjbiztosítási járulék – a járulékalap 6 %-a;
- a munkanélküliségi járulék – a járulékalap 2 %-a, (önkéntes biztosítási
járulék);
- a szolidaritási tartalékalap – a járulék 2 %-a.
Ha a vállalkozó munkáltató is egyben:
 Munkáltatóként be kell jelentkeznie a székhelye szerinti munkáltatói
nyilvántartásba legkésőbb 8 nappal azután, hogy legalább egy alkalmazottat
munkaviszonyba felvett;
 Be kell jelentkeznie a magán nyugdíjpénztári tagnyilvántartásba;
 Be kell fizetnie az alábbi összetételű társadalombiztosítási járulékot:
- a betegbiztosítási járulék – a járulékalap 1,4,0 %-a;
- a nyugdíjbiztosítási járulék – a járulékalap 14 %-a;
- a rokkantsági nyugdíjbiztosítási járulék – a járulékalap 3 %-a;
- a balesetbiztosítási járulék – a járulékalap 0,8 %-a (2011.12.31-ig),
a munkáltatóra érvényes veszélyességi osztály szerint a járulékalap 0,3 – 2,1
%-a (2012. 1. 1-jétől),
- a munkanélküliségi járulék –a járulékalap 1 %-a;
- a garanciabiztosítási járulék – a járulékalap 0,25%-a;
- a szolidaritási tartalékalap – a járulékalap 4,75%-a.
 az alkalmazottól le kell vonnia és be kell fizetnie az alábbi összetételű
társadalombiztosítási járulékot:
- a betegbiztosítási járulék – a járulékalap 1,4 %-a;
- a nyugdíjbiztosítási járulék - a járulékalap 4 %-a;
- a rokkantsági nyugdíjbiztosító járulék – a járulékalap 3 %-a;
- a munkanélküliségi járulék – a járulékalap 1 %-a.
Társadalombiztosítási célra meghatározott járulékalap
 A maximális járulékalap meghatározása az adott naptári év 7. hó 1-jétől
aktuális és a megállapított összeg a következő év 6. 30-ig érvényes.
- A betegbiztosítás, garanciabiztosítás = 1,5x a 2009-es nemzetgazdasági
átlagbér, azaz
= 1,5 x a 2009-es nemzetgazdasági átlagbér (1,5 x 744,50 = 1116,75 euró)
- Nyugdíjbiztosítás, munkanélküliségi biztosítás, szolidaritási tartalékalap
- = 4 x a 2009-es nemzetgazdasági átlagbér ( 4 x 744,50 = 2978,00 euró )
 A minimális járulékalap meghatározása a tárgyévet két évvel megelőző
évben érvényes havi átlagbér 44,2 %-a. A járulékalap összege minden naptári
év január 1-ével változik, és az adott naptári évben december 31-ig érvényes.
A 2010. Január 1-jétől, 2010 december 31-ig tartó időszakban a havi minimális
járulékalap 319,58 euró/hó.
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 Az önfoglalkoztató személy (egyéni vállalkozó) a július 1-jétől a következő
év június 30-ig érvényes járulékalap után fizeti a járulékokat. A 2010. 7. 1-jétől
a 2011. 6. 30-ig terjedő időszakban az önfoglalkoztató a 2009. Évi
adóbevallása alapján megállapított járulékalap után fizeti a járulékokat.
Az egyes társadalombiztosítási területek esetében a fizetendő járulékok összegét
a járulékalapból külön-külön kell kiszámítani.
A járulékalap összegét egész euró centekre fölfelé kerekítjük.
Az egyes járulékok összegét tíz euró centre lefelé kerekítjük.

MINIMÁLIS ÉS MAXIMÁLIS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI JÁRULÉKOK
ÁTTEKINTÉSE (2010. 7. 1-jétől, 2011. 6. 30-ig)

Egészségbiztosítási
Járulék
Egészségbiztosítási
járulék

Járulékkulcs

Minimális
járulékalap

Maximális
járulékalap
2 169,09 €

Minimális
befizetendő
járulék
44,73 €

Maximális
befizetendő
járulék
303,67 €

14 %

319,57 €

7%

319,57 €

2 169,09 €

22,36 €

151,83 €

(az egészségkárosult
személyek esetén)

MINIMÁLIS ÉS MAXIMÁLIS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI
JÁRULÉKOK ÁTTEKINTÉSE (2010. 7. 1-jétől, 2011. 6. 30-ig)

Beteg biztosítás
Nyugdíjbiztosítás
öregségi
Nyugdíjbiztosítás
Rokkantsági
Balesetbiztosítás
Munkanélküli
biztosítás
Garancia
biztosítás
Szolidaritási
tartalékalap
OSSZESEN :

Járulékkulcs

Minimális
járulékalap

Maximális
járulékalap
1 116,75 €

Minimális
befizetendő
járulék
14,00 €

Maximális
befizetendő
járulék
49,10 €

4,4 %

319,58 €

18 %

319,58 €

2 978,00 €

57,50 €

536,00 €

6%

319,58 €

2 978,00 €

19,10 €

178,60 €

2%
önként
-

319,58 €

2 978,00 €

6,30 €

59,50 €

-

-

-

-

2%

318,58 €

2 978,00 €

6,30 €

59,50 €

103,20 €

882,70 €

32,40 %
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