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Egyéni vállalkozó biztosítása 
Szlovákiában 
Az egyéni vállalkozás szlovák megnevezése „samostatne zárobkovo činná osoba”, 
amelynek a rövidítése SZČO. A szakirodalomban és a törvényekben gyakran találkozunk 
ezzel a rövidítéssel. A tükörfordítása „önálló kereseti tevékenységet végző személy”. 

A vállalkozói engedély kiváltásához Szlovákiai lakcím szükséges. Ami nagyon fontos, hogy 
maga a tevékenység is főképpen Szlovákiában történjen, nem lehet külföldről irányítani. 
Egy vállalkozás annak az országnak a szabályai és jogrendszere alapján működik, 
ahonnan vezetve, irányítva van. Az egyéni vállalkozást általában ott folytatjuk, ahol élünk. 
Valóban csak közvetlenül a határ mentén tudom elképzelni azt, hogy az egyéni vállalkozó 
az egyik országban lakik és a másik országban végzi a vállalkozói tevékenységét. Írom 
mindezt azért, mert nem ritkán kapok spekulációra utaló kérdéseket.  

Egészségügyi biztosítás 

A vállalkozói engedély kiváltásakor igényelni lehet, hogy az egyablakos ügyintézési pont, 
bejelentse a vállalkozót az egészségügyi biztosításra. Választani kell a Szlovákiában 
működő három egészségügyi biztosító társaság közül egyet. Erről részletesebben írtam a 
következő cikkemben Társadalombiztosítás Szlovákiában kicsit másképp.  

Az egészségügyi biztosítás járulékainak fizetése kötelező. A minimális egészségügyi 
járulék 2017-ben 61,81 EUR, vagy rokkantság esetén 30,90 EUR. 

Az előző év adóbevallásának benyújtása alapján az egészségügyi biztosító elvégzi az 
adott évre befizetett biztosítási díj elszámolását éves szinten és megállapítja a 
különbséget, amit be kell fizetni, vagy túlfizetés esetén a biztosító visszautalja az összeget 
a vállalkozó bankszámlájára. Egyidejűleg megállapítja, milyen összeget kell majd a 
következő naptári évben januártól havonta fizetni egészségügyi járulék előlegeként. 

Szociális biztosítás 

Az egyéni vállalkozó nem köteles a vállalkozás kezdettétől fizetni a szociális biztosítást. 
Nem is lehet a szociális biztosításra irányuló jelentkezést az egyablakos ügyintézési pont 
által kérvényezni a vállalkozás indítása folyamán.  

Az egyéni vállalkozó kezdetben fizetheti a szociális biztosításra vonatkozó járulékokat 
önként, hiszen nem lenne biztosítva és ez egy baleset vagy betegség esetén azt jelentené, 
hogy sem táppénzre, sem rokkantsági nyugdíjra nem lenne jogosult. Az öregségi 
nyugdíjbiztosításhoz sem számítódnának ilyen esetben az évei. 

A szociális biztosítás járulékait a következő naptári évben sem köteles fizetni az az egyéni 
vállalkozó, akinek az előző évi összes bevétele nem haladja meg az 5.298 EUR-t.  

A szociális biztosítás járulékait is az előző év adóalapjából számítják, azzal a különbséggel, 
hogy már az adott év július 1.-jétől (az adóbevallás benyújtásának elhalasztott határideje 
esetén október 1.-jétől) módosul a fizetendő járulék összege.  

A szociális biztosításra fizetendő minimális járulék összege viszont a naptári év kezdetétől 
módosul, és 2017-ben 146,35 EUR.  
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Számítási alap meghatározása 

Az egyéni vállalkozás minimális biztosítási járulékának meghatározásánál az ú.n. 
számítási alapból kell kiindulni. A számítási alap az előző naptári évben elért adóalap, 
amely nem csökkentett az előző évben befizetett járulékokkal, szorozva 1,486 szorzóval. A 
2017-es naptári évben a minimális számítási alap 441,50 EUR. Az egészségügyi 
biztosításnál nincs felső határ. A szociális biztosításnál 2017-ben a maximális számítási 
alap 6.181 EUR. 

A minimális és maximális fizetendő járulékokat az egyes alapokra vonatkozóan az alábbi 
táblázatban találjuk: 

 Mértéke Minimális 
számítási 

alap 

Maximális 
számítási 

alap 

Minimális 
járulék 

EUR 

Maximális 
járulék 

EUR 

Egészségügyi biztosítás 14% 441,50  61,81 618,10 

- biztosítás betegség esetén 4,40% 441,50 6.181,00 19,42 271,96 

- öregségi nyugdíjbiztosítás 18% 441,50 6.181,00 79,47 1.112,58 

- rokkantsági nyugdíjbiztosítás 6% 441,50 6.181,00 26,49 370,86 

- tartalékalap  4,75% 441,50 6.181,00 20,97 293,59 

Szociális biztosítás összesen 33,15%   146,35 2.048,99 

Biztosítási járulékok összesen 47,15%   208,16 2.667,09 

 

Önkéntes alapon fizethet még az egyéni vállalkozó munkanélküliség esetére vonatkozó 
biztosítást, amely 2% a számítási alapból.  

Havi rendszerességgel kell fizetni a járulékokat, mégpedig a tárgyi hónapot követő hónap 
8.-ik napjáig.  

Az egyéni vállalkozók járulékfizetésének feltételei különböző specifikus esetekben eltérőek 
lehetnek az itt felvázoltaktól, de a cikk célja nem is az, hogy belemenjünk a további 
részletekbe, csupán egy áttekintést kívántam nyújtani a kedves olvasóim számára.  

Külföldi személyek 

Olyan külföldi személyek, amelyekre az EU rendeletei alapján vagy a nemzetközi 
egyezmények alapján a Szlovákiai előírások vonatkoznak, kötelesek egyéni vállalkozóként 
megszerzett jövedelmük összegét jelenteni a szociális biztosító felé 8 napon belül, miután 
jogerősen a Szlovák Köztársaság előírásai érvényesítendők a személyükre vonatkozóan, 
illetve a tárgyi évben legkésőbb május 31.-ig az előző naptári évben elért jövedelmük 
összegét.  

A külföldi személyek továbbá kötelesek jelenteni a vállalkozói engedély kiadását, vagy 
megszűnését, mégpedig 8 napon belül, illetve becsületbeli nyilatkozat formájában 
nyilatkozni olyan önálló kereseti tevékenység megkezdéséről, vagy befejezéséről, 
amelyhez nem szükséges vállalkozói engedély.   
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A témához kapcsolódó további cikkek  

Társadalombiztosítás Szlovákiában kicsit másképp –  

http://vallalkozasszlovakiaban.hu/tarsadalombiztositas-szlovakiaban-kicsit-maskepp/ 

Munkavállalók biztosítása Szlovákiában –  

http://vallalkozasszlovakiaban.hu/munkavallalok-biztositasa-szlovakiaban/ 

Bérszámfejtési példák –  

http://vallalkozasszlovakiaban.hu/berszamfejtesi-peldak/ 

 

További szakmai cikkeket a www.vallalkozasszlovakiaban.hu oldalon találhat. 

Szerző: Janok Júlia – Szlovákiai vállalkozások szakértője, 2017.04.28. 
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