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Határidő halasztás és óvintézkedések a 
szlovák pénzügyi hatóság részéről  
Pénteken, február 13.-án bejelentették a vírus terjedésének meggátolására szolgáló 
óvintézkedéseket, melyeket a szlovák pénzügyi hatóság vezetett be. Azok az adózók, akik 
nem kötelesek elektronikusan kommunikálni az adóhatósággal, május végéig nyújthatják 
be az adóbevallásukat. Ezért nem lesznek szankcionálva. A főváros területén olyan mobil 
egységeket helyeznek el, hogy az adózónak a bevallása benyújtásához nem fog kelleni 
kiszállni sem az autójából.  

Szlovák pénzügyi hatóság további intézkedései 

Országszerte az adóhivatalokban csökkentik az ügyfélfogadási időszakot, mégpedig 
reggel 8:00-tól 11:00-ig. Az intézkedések célja, hogy védjék a hivatalnokokat a fertőzéstől. 
Egyben kérik az adózókat, hogy a hivatalban töltött időt a minimumra csökkentsék. 

Az adóbevallás benyújtására vonatkozó határidő 
halasztása 

A személyi jövedelemadó és a társasági adó bevallásokat a jövedelemadó törvény 
rendelkezései alapján minden évben március 31.-ig kell benyújtani.  

Szlovákiában már több éve megszoktuk, hogy a határidőt elhalaszthatjuk egy, két, illetve 
három hónappal. Amennyiben az adózónak külföldről is származott bevétele az adózási 
időszakban, az adóbevallás benyújtására vonatkozó határidőt kitolhatja egészen 
szeptember végéig. Erről részletesen írtam egy korábbi cikkemben.  

Amennyiben így döntünk, ezt mindenképp közölnünk kell az adóhatósággal az erre 
vonatkozó űrlap által még március végéig.  

Jelen esetben viszont azok számára, akik nem kötelesek elektronikus úton benyújtani 
az adóbevallásukat, eléggé macerás lenne bejelenteni ezt az igényüket. Számukra 
kedvező a pénteki döntés arról, hogy nyilatkozat nélkül is 2020. május 31.-ig küldhetik 
be az adóbevallásukat.  

Szlovákiában dolgozó magyar munkavállalók számára ez az intézkedés rendkívül 
kedvező. A papíralapú aóbevallás nyomtatványát kézzel kitöltve, vagy elektronikusan 
kitöltött és kinyomtatott űrlapot posta által is elküldhetik az illetékes adóhivatal címére.  

Kivételt képeznek azok az adózók, akik végelszámolás, illetve felszámolás alatt állnak. Ők 
csak külön kérvény alapján az adóhatóság jóváhagyásával hosszabbíthatják meg az 
adóbevallás benyújtására vonatkozó határidőt.  

A bevallások nagy része elektronikus úton kerül az 
adóhatósághoz 

Minden vállalkozó és minden cég, nem csak a DPH (szlovák ÁFA) fizetők, már 2018-tól 
elektronikusan kötelesek kommunikálni az adóhatósággal. Erről a témáról készítettem 
korábban egy részletes cikket: A szlovák adóhatóság elérhetősége – Ön már 

https://vallalkozasszlovakiaban.hu/a-szlovak-adobevallas-hatarideje-elhalaszthato/
https://pfseform.financnasprava.sk/Formulare/eFormVzor/DP/form.401.html
https://pfseform.financnasprava.sk/Formulare/eFormVzor/DP/form.401.html
https://vallalkozasszlovakiaban.hu/a-szlovak-adohatosag-elerhetosege/
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elektronikusan kommunikál? 

Rajtuk kívül mások is önként választhatják az elektronikus kapcsolattartást az 
adóhatósággal. Ez előnyös lehet épp ebben az időszakban.   

Természetes személyek (alkalmazottak, egyéb jövedelemből adózók) és az egyéni 
vállalkozók a saját ügyeikkel kapcsolatban az adóhatóság portáljára történő belépéshez 
használhatnak csupán egy személyes azonosító jelet és jelszót. 

A cégek és más intézmények képviselői viszont kizárólag elektronikus aláírás által 
hitelesíthetik a beadványaikat. Szlovákiában a személyi igazolvány tartalmazza az 
elektronikus aláíráshoz szükséges kódokat. A külföldi személyek is kaphatnak hasonló 
alternatív hitelesítő eszközt.   

Ki nem köteles elektronikusan kommunikálni a szlovák 
adóhatósággal 

Több mint 300 ezer adózó nem köteles elektronikus kapcsolattartásra az adóhatósággal. 
Ezek közé tartoznak  

 a munkavállalók, beleértve a külföldi munkavállalókat is, akiknek nincs más típusú 
jövedelmük a munkaviszonyból származó jövedelmen kívül, 

 nonprofit szervezetek, civil szervezetek és olyan egyéb típusú szervezetek, 
amelyek nem a cégbíróság által vannak nyilvántartva,  

 a bérleti díjból adózók,  

 művészi és szellemi tulajdonból származó passzív jövedelem alapján adózók, 

 tőkejövedelemből adózók, 

 egyéb, alkalmi jövedelemből adózók. 

DPH (szlovák ÁFA) bevallások 

Mivel a hozzáadottérték-adó fizetők már harmadik éve kötelezően elektronikusan 
kommunikálnak az adóhatósággal, így a hozzáadottérték-adó bevallás benyújtásának 
határidejét nem módosították. Indokolt esetben kérelmezheti az adózó a határidő után 
benyújtott bevallás szankciójának elengedését. 

 

 

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

Ha tetszett a cikk és szeretne további hasznos információkhoz jutni,   
itt feliratkozhat hírlevelemre, amelyhez ajándékba egy kis SK-HU szakszótárat küldök.  
 
Szerző: Janok Júlia – Szlovákiai vállalkozások szakértője, 2020.03.15. 

https://vallalkozasszlovakiaban.hu/a-szlovak-adohatosag-elerhetosege/
https://vallalkozasszlovakiaban.hu/szlovak-ugyfelkapu-es-az-alternativ-hitelesito-eszkoz-kulfoldieknek/
http://www.vallalkozasszlovakiaban.hu/
https://salesautopilot.s3.amazonaws.com/newsletter/letter/nl60364/ns108914/subscribe.html

