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Szlovák adó befizetés módja és az adatok 
feltüntetése 
Akár határidőn belül, akár a jövedelemadó bevallás határidejének elhalasztásával – az 
adóbevallás benyújtásával párhuzamosan be kell fizetni az adót. Ezt meg lehet tenni 
bankátutalással vagy postautalvány által. Viszont nem mindegy, hogy milyen 
bankszámlára küldjük az adót. Az sem mindegy, hogy az adóhatóságon tudják-e 
azonosítani, hogy kitől származik a pénz és milyen adónemre vonatkozik.    

Minden adózónak saját bankszámlája van 

Az adóregisztráció után megkapja az adózó az igazolványát. Háromféle igazolvány létezik 
Szlovákiában. A kékes-szürke kiskártya személyi jövedelemadó, illetve társasági adó 
fizetőként azonosítja a vállalkozást. 

A rózsaszín igazolvány a teljeskörű (jogosult az adó visszaigénylésére) hozzáadottérték-
adó fizető státuszát igazolja. A fehér kiskártya csupán arra jogosítja a tulajdonosát, hogy 
EU-n belül befogadjon, illetve értékesítsen szolgáltatásokat. Vagy még külföldi adó nélkül 
vásárolhasson árut, ami után Szlovákiában megfizeti az adót, de nem igényelheti vissza.     

Az igazolvánnyal együtt kap az adózó a szlovák adóhatóságtól egy kísérő levelet, 
amelyben a saját bankszámlájának a törzsét találja. Ez a szám 8-al kezdődik és tíz 
számjegyű. A törtjel mögött négy számjegy található – 8180 az Állami Kincstár (Štátna 
pokladnica) banki azonosítója.  

Az adónemek megkülönböztetésére vonatkozó 
azonosítók 

A fent említett banki törzs-szám elé még egy 5-el kezdődő hatszámjegyű azonosítót kell 
kötőjellel beiktatni. Ez az azonosító határozza meg, hogy milyen adónemre fizetjük a 
pénzt. A bankszámla száma tehát így néz ki:  

5XXXXX-8YYYYYYYYY/8180 

A leggyakoribb adónem azonosítók a következők: 

500208 – egyéni vállalkozásból és bérbeadásból származó jövedelem adója 

500216 – külföldi adórezidensek szlovák személyi jövedelemadója 

500224 – szlovák cégek társasági adója 

500232 – Szlovákiában nem letelepedett külföldi cégek társasági adója 

500240 – hozzáadottérték-adó 

500259 – munkaviszonyból származó személyi jövedelemadó 

500267 – levonással beszedett adó, pl. az osztalékadó   

501163 – gépjárműadó   

501219 – biztosítási adó 

https://vallalkozasszlovakiaban.hu/hatarido-halasztas-es-ovintezkedesek-a-szlovak-penzugyi-hatosag-reszerol/
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Bankszámla IBAN formátumban  

A fent említett bankszámlaszám minden adóhatóság által küldött igazolványt kísérő 
levélben megtalálható. A levélben lejjebb, vagy inkább a levél másik oldalán megtalálhatók 
az egyes bankszámla számok IBAN formátumban.    

Ha valamilyen oknál fogva nem lenne kéznél az adóhatóság levele, az alábbi linken 
elérhető egy konverter:  

https://www.pokladnica.sk/_img/Documents/sluzby/IBAN/IBAN_generator_validator.
html 

Kizárólag az Állami Kincstár bonyolult bankszámlaszám képzésére használatos. Ennek 
segítségével az előszámmal együtt kialakított bankszámlaszám könnyen módosítható 
IBAN formátumra. Vagy akár egy adózó adóbefizetésére vonatkozó bankszámlaszám 
ellenőrizhető.  

Időszak azonosító kódja 

Eddig azt oldottuk meg, hogy az adónem függvényében milyen bankszámlára küldjük a 
pénzt. Még azt is meg kéne oldanunk, hogy milyen időszakra vonatkozik az általunk éppen 
fizetett adó. Ez sem egyszerű.  

Egy szlovák bankból indított utalásnál újabb kódot kell feltüntetnünk. Ez a változó 
azonosító – szlovákul „variabilný symbol”.   

A változó azonosító tíz számjegyből tevődik össze. A következő módon képződik: 

Első négy számjegy: 

1100 – DPH-t, vagy más típusú adóelőleget, illetve 1700 az adó elszámolását jelenti. 

További két számjegy: 

07 - az adóidőszak hónapját, tehát ebben az esetben júliust jelent. Negyedéves 
adófizetéseknél a 41, 42, 43, illetve 44 értelemszerűen a tárgyi negyedévet jelenti. 99-es 
azonosító az egész évre vonatkozó adóbefizetést jelenti.  

Utolsó négy számjegy: 

2019 vagy 2020 - az adott évre vonatkozik.    

Például a következő azonosító 1100052020 a 2020-as naptári év májusi DPH fizetés 
azonosítására alkalmas. 

Magyar bankból indított utalásnál a változó azonosítót mindenképp a közleménybe fel 
kell tüntetni. Mégpedig úgy, hogy elé írjuk a „VS” betűket. 

Szlovák bankból történő utalásnál még egy azonosítót fel kell tüntetni. Ez az állandó 
(változatlan) azonosító – szlovákul „konštantný symbol”. Az adók fizetésénél a 1144 kód 
használatos. 

Bankátutalással vagy postautalvánnyal fizessünk 

A külföldről indított utalásoknál a bank teljes nevét és címét is fel kell tüntetni, ami a 
következő: Štátna pokladnica, Radlinského 32, 81005 Bratislava. A bank SWIFT (BIC) 
azonosítója SPSRSKBAXXX.   

https://www.pokladnica.sk/_img/Documents/sluzby/IBAN/IBAN_generator_validator.html
https://www.pokladnica.sk/_img/Documents/sluzby/IBAN/IBAN_generator_validator.html
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Külföldről indítani az adó befizetését némely esetben bonyolult lehet és magasak lehetnek 
a nemzetközi bankátutalási díjak. Viszont postautalvánnyal is fizethető az adó. Ezt csak 
Szlovákián belüli postáról lehet intézni.  

 

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, 2020.03.29. 
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