FINACONT ADÓ HÍRLEVÉL
Vállalkozás Szlovákiában
Az utóbbi években számos hazai
vállalkozás Szlovákiába szervezte
ki tevékenységét, vagy annak egy
részét. A döntés hátterében az új
piacok
elérése
és
a
vállalkozásbarát környezet mellett
az adóelőnyök is fontos szerepet
játszhatnak.
Kis Gábor

„Az utóbbi
években számos
hazai vállalkozás
Szlovákiába
szervezte ki
tevékenységét, vagy
annak egy részét.
A döntés hátterében
az új piacok elérése
és a vállalkozásbarát
környezet mellett az
adóelőnyök is
fontos szerepet
játszhatnak.”

Cégalapítás

hoz a szlovák szabályok is
lehetőséget
nyújtanak
egyszemélyes kft. alapítására.
Egy szlovák cég működéséhez
elengedhetetlen a vállalkozói
engedély megléte. A cégbírósági
bejegyzést követően a vállalkozást
az adóhivatalba is külön be kell
„jegyeztetni” az adóhatóságnál
egyrészt társasági adóalanyként,
másrészt szlovák áfa (DPH)
fizetésre, harmadrészt pedig – ha
szükséges – szja fizetésre is. Az
adóhatósággal
történő
elektronikus kommunikáció 2018.
január
1-jétől
valamennyi
cégbíróságon
bejegyzett
jogi
személy számára kötelező. Az áfa
regisztrált adóalanyok már évek
óta
kizárólag
elektronikusan
kommunikálnak az adóhatósággal.

Alapvetően
Szlovákiában
is
ugyanazok a gazdasági társasági
formák
léteznek,
mint
Magyarországon és valamennyi
társaság cégbírósági bejegyzésre is
kötelezett. Mégis annak ellenére,
hogy
egy
szlovákiai
cég
alapításának
feltételei,
alapításának
folyamata
sok
hasonlóságot
mutat
a
magyarországi
cégalapításhoz
képest,
ugyanakkor
számos
előnnyel is jár.
Adózási környezet
Így például Szlovákiában egy
korlátolt felelősségű társaság
kötelező alaptőkéje alacsonyabb,
mint
hazánkban:
minimum
5.000,- euro, ami csaknem fele
egy
magyar
kft.
kötelező
törzstőke követelményének. A
törzstőke
összegének
rendelkezésre állásáról mindössze
egy tulajdonosi nyilatkozat is
elegendő.
Hasonlóan a magyar szabályozás2018. május 2.

A
szlovák
adórendszer
jól
áttekinthető,
amely
teljes
mértékben leképezi a közösségi
jogalkotást.
Társasági adó
A
társasági
adóalap
megállapításához Szlovákiában is a
számviteli
szabályok
alapján
kimutatott
eredményből kell
kiindulni. A társasági adó
mértéke 21%. Jó hír az adóalanyok
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számára, hogy 2018. január 1-jétől megszűnt a
minimum-adó intézménye, továbbá a
természetes személyek számára kifizetett
osztalék utáni adó mértéke csupán 7%, amit
nem terhel a magyar szabályozásból ismert
egészségügyi
hozzájárulási
fizetési
kötelezettség. A szlovák adórezidens jogi
személyeknek fizetett osztalék után nincs
adófizetési kötelezettség. Magyarországon
ugyanakkor a 9%-os társasági adókulccsal
megállapított
adózott
eredményből
a
természetes személynek kifizetett osztalék
után 15% személyi jövedelemadót kell fizetni,
amit további 14 százalék egészségügyi
hozzájárulás is terhelhet a 450 ezer forintos
korlát figyelembe vételével.
A beruházások és fejlesztések után megfelelő
feltételek
mellett
Szlovákiában
is
érvényesíthetőek
adókedvezmények
a
társasági adóból. A turizmust, valamint a kisés középvállalkozásokat Szlovákiában is
kiemelten támogatja a kormány.
A külföldi ellenőrzött társaság fogalmát
Szlovákiában nem határozza meg a társasági
adótörvény.
Általános forgalmi adó
A szlovák áfatörvény hatálya – hasonlóan a
magyar szabályozáshoz – a gazdasági
tevékenységet folytató személyek által történő
belföldi
termékértékesítésre,
szolgáltatásnyújtásra,
közösségen
belüli
termékbeszerzésre
valamint
termék
importjára terjed ki. Az áfa általános mértéke
Szlovákiában
kedvezőbb
mint
Magyarországon, 20 százalék, a kedvezményes
adókulcs (például könyvek, gyógyszerek, stb.)

10 százalék. Az adólevonási jog gyakorlásának,
valamint
az
adómentesség
szabályai
megegyeznek a hazai szabályozással.
Ugyanakkor nagy előny, hogy a szlovák
áfatörvény nem tiltja az előzetesen
felszámítható áfa levonhatóságát sem a
személygépkocsi
beszerzések,
sem
a
motorbenzin beszerzések esetén.
Szlovákiában az áfa alanyiság és az EU
adószám azonos regisztrációs eljárást jelent.
Az áfa alanyi regisztrációt az értékhatár elérése
nélkül is lehet kérelmezni. A számlával
kapcsolatban a magyarhoz képest kevésbé
szigorú a szabályozás. Számlának minősül és
adólevonásra jogosít a készpénzes vásárlás
esetén kapott, elektronikus pénztárgépből
származó nyugta is. Bár Szlovákiában is létezik
online pénztárgép, de a pénztárgép
használatra kötelezettek köre korántsem olyan
széleskörű.
Ehhez képest hazánkban folyamatosan bővül
az online pénztárgép használatra kötelezett
adózói kör. Az online pénztárgépek
bevezetésének elsődleges célja az volt, hogy az
adatok online módon jussanak el az
adóhatósághoz, mindemellett még fontosabb
szerep jut az adatok teljességét biztosító
szabályoknak.
Az áruk tényleges útjának nyomon követésére
bevezetett EKÁER rendszerhez hasonló
komplex rendszer bevezetésére egyelőre nem
kell számítaniuk a Szlovákiában adózóknak.
Hazánkban a rendszer használata a mai napig
jelentős adminisztrációs terhet ró az érintett
magyar vállalkozásokra, tekintettel arra, hogy
a szállítással kapcsolatos adatokat (áru

2018. május 2.
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megnevezése, mennyisége, címzett, feladó
adatai, szállító jármű rendszáma stb.) egy
központi elektronikus rendszerben még a
fuvarozás előtt rögzíteniük kell.
Élőmunka terhei
Szlovákiában a személyi jövedelemadó
mértéke 19 százalék, ami magasabb hazánk 15
százalékos adókulcsához képest. Szlovákiában
az állami ellátások fő forrását a munkáltatók
által
befizetett
járulékok
adják,
a
munkavállalók terheinek csökkenése mellett.
Míg Magyarországon 18,5 százalék egyéni
járulék terheli a munkabért, addig
Szlovákiában ez az arány csupán 7 százalék.
Ezáltal a munkavállalóknál maradó nettó
munkabér összege magasabb, mint egy
magyar munkavállaló esetében, ugyanakkor a
munkáltatók bérterhe között alig van
különbség.
Iparűzési adó
Egy magyar vállalkozás iparűzési adó alapja szemben a társasági adó alapjával - nem

csökkenthető például a külföldi anyavállalat
költségeinek a magyar telephelyre való
áthárításával, továbbá erre az adónemre nem
vonatkoznak a kettős adózást elkerülő
egyezmények sem. Ebből következően a hazai
iparűzési adó jelenlegi maximális 2%-os
mértéke komolyan rontja Magyarország
esélyeit a nemzetközi versenyben, így
Szlovákiával szemben is, ugyanis Szlovákiában
nincs iparűzési adó.
A
szlovák
adózási
környezet
jóval
áttekinthetőbb és egyszerűbb, mint a hazai
adórendszer, az adózással kapcsolatos
adminisztratív terhek jóval kisebbek. A
külföldi
letelepedés
során
azonban
természetesen számos más tényezőt is
mérlegelni kell.
A Finacont Slovakia s.r.o. szlovák és külföldi
hátterű vállalkozások, illetve szervezetek
számára nyújt teljes körű, magas színvonalú
adminisztratív szolgáltatásokat. A szlovákiai
cégalapítással, adótervezéssel kapcsolatos
kérdéseikkel keressék munkatársainkat!

Bármely kérdés esetén forduljon hozzánk bizalommal!

Kis Gábor

FINACONT Szolgáltató és Tanácsadó Kft.
H - 1062 Budapest, Aradi utca 16. II. em. 2.
Tel: +36 1 345 0092
Fax: +36 1 345 0093
Mobil:
+36 20 945 5040
E-mail:
gabor.kis@finacont.com
Web:
www.finacont.com

Az adótörvényekre, illetve a kapcsolódó egyéb jogforrásokra vonatkozóan a különböző értelmezésekből eredően eltérő gyakorlatok, eljárások, adózási
módszerek létezhetnek. A fentiekben leírtak tájékoztató jellegűek, azokat a konkrét jogesetekben mindenki csak a saját adókockázatára használhatja
fel. Az egyes ügyekkel kapcsolatosan további adóhatósági vagy egyéb államigazgatási állásfoglalás – a teljes bizonyosság nélkül – tovább csökkentheti az
adókockázatot.
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