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Úvod

Komárom-Esztergom Megyei Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány
spolu s Regionálnym poradenským a informačným centrom v Komárne
sa úspešne uchádzali o finančný príspevok na podporu podnikania z
Programu cezhraničnej spolupráce Maďarská republika–Slovenská
republika 2007-2013, vyčlenený na Podporu podnikateľskej spolupráce
spolufinancovaný vládami MR a SR a Európskeho fondu regionálneho
rozvoja.
Spoločným úsilím, spoznaním a využitím možností, ktoré členstvo v
Európskej únii ponúka, môže získať každý. Preto „Spolu môžeme byť
silnejší” je aj mottom programu, s ktorým sa jej realizátori plne
stotožňujú, veď poznaním regionálnych daností a ich využitie môže
pozitívne vplývať na rozvoj konkurencieschopnosti našich regionálnych
podnikateľských subjektov voči podnikateľom, ktorý už dlhodobejšie
mali možnosť rozvíjať svoje podnikateľské aktivity v otvorenom trhovom
priestore.
Najdôležitejším cieľom pri realizácii našich aktivít v rámci projektu bolo,
budovaním partnerstiev medzi podnikateľmi a ich dodávateľmi prispieť k
zvyšovaniu možností na prežitie malých a stredných podnikateľských
subjektov v Maďarsko – slovenskom prihraničnom regióne.
Podnikateľské subjekty ako aj záujemcovia o podnikanie mali možnosť
prostredníctvom osobných skúseností spoznať možností a výzvy, ktoré
Európska únia ponúka.
Cieľom predmetnej publikácie je predstavenie podnikateľského
prostredia v Maďarsku za účelom poskytnutia oporných bodov pre ľahšie
zorientovanie sa záujemcov o zahájenie vlastných podnikateľských
aktivít, ako aj za účelom zodpovedania otázok súvisiacich s ich
pokračovaním.
Základným právom členských štátov Európskej únie je voľný pohyb
tovaru, služieb, osôb a kapitálu. Napriek tomu, že sa tieto práva v rámci
jednotlivých regiónov uplatňujú rôznym spôsob a v nejednotnom
rozsahu, bez týchto práv by v EÚ nemohlo fungovať konkurencieschopné
hospodárstvo. V zmysle týchto zásad aj náš projekt mohol získať finančnú
podporu z európskych a domácich zdrojov. Sme presvedčení, že na poli
posilnenia jednotného trhového prostredia, zabezpečenia korektného
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verejného obstarávania či rovnosti príležitostí je stále dosť práce v oboch
našich krajinách. Našou snahou je k dosiahnutiu týchto cieľov prispieť
aspoň v rámci našich skromných možností. Ako realizátori projektu
očakávame k tejto práci ďalšiu pomoc, spoluprácu a spoločné skutky od
všetkých tých, ktorých sa táto problematika výsostne dotýka a sú
zaviazaní posilňovať hospodárstvo a jednotné trhové prostredie EÚ, ktoré
zároveň posilňujú možnosti aj jednotlivých členských štátov.
Publikácia obsahuje základné poznatky o podnikateľskom prostredí,
riadení podniku, účtovníctve, otázky týkajúce sa jednotlivých daní.
Zďaleka však nemôžeme garantovať, že oboznámenie sa len s touto
publikáciou zabezpečí, pri neustálych zmenách v podnikateľskom práve a
v legislatíve týkajúcej sa podnikania, dostatočné informácie.
V spomenutých tematických okruhoch sme sa sústredili na výber
najdôležitejších základných informácií. V dôsledku rýchle meniacej sa
legislatíve si zároveň vyhradzujeme právo na prípadný omyl. S
konkrétnymi otázkami preto odporúčame obrátiť sa na špecializovaných
odborníkov, poradcov. Aj realizátori projektu v tomto smere ponúkajú
svoje služby. Rozsah publikácie neumožňuje podrobnejšie sa zaoberať s
jednotlivými témami, nie je to ani jej cieľom. Môže však poskytnúť
potrebné usmernenie v najdôležitejších otázkach súvisiacich s
podnikaním.
Publikáciu vám dávame do vašej pozornosti so želaním úspešného a
dlhodobo prosperujúce podnikanie.
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PREDSTAVENIE SA
Komárom-Esztergom Megyei Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány
pomáha vzniku, vytváraniu podmienok na chod ako aj realizácii
rozvojových plánov malých a stredných podnikov od roku 1993.
Prispievajúc tým k znižovaniu miery nezamestnanosti a rastu
hospodárskych výsledkov.
Pre podnikateľov a ďalším záujemcom v súčasnosti ale aj v budúcnosti
odporúčame a ponúkame nasledovné naše aktivity a služby:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Priebežné poradenstvo týkajúce sa pravidiel podnikania (zdaňovanie,
sociálne a zdravotné poistenie, vedenie účtovnej agendy, finančné
riadenie, marketing a pod.)
Poskytovanie mikropôžičiek pre malých a stredných podnikateľov z
prostriedkov OMA, do výšky 7,0 mil. HUF s dobou splatnosti do 8
rokov pri súčasnej ročnej úrokovej sadzbe 6,5%.
Oboznamovanie a sprístupňovanie mikropôžičiek podporované
Európskou Úniou (Mikropôžičky Plus a Mikropôžičky Nového
Maďarska ako aj ďalšie bankové úvery na rozvoj podnikania).
Špeciálne
poradenstvo
a
vzdelávanie
pre
podnikateľov.
Vyhotovovanie prieskumov a štúdií v oblasti uskutočniteľnosti,
produktivity a účinnosti a s tým spojené tréningy.
Školenia v oblastiach marketingu, rozvoja podnikania, finančného
riadenia, obchodných zručností a možnostiach využívania
európskych fondov.
Ponuka obchodných a výrobných priestorov v podnikateľských
domoch v Komárome a v Tatabányi za výhodných podmienok.
Podľa individuálnych a špeciálnych požiadaviek tréningy na
osvieženie vedomostí a tréningy na podporu predaja.
Manažovanie chodu nadácií, neziskových organizácií a ďalších
inštitúcií.
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Adresy a kontakty našich inštitúcií:
2800 Tatabánya, Fő tér 4.
T/F: 34-311-662
www.kem-hvk.hu
email:info@kem-hvk.hu
2900 Komárom, Árpád út 21.
(Vállalkozók Háza)
T/F: 34-344-485

V spolupráci s Esztergomi Ipartestülettel:
2500 Esztergom, Simor János u. 17.
T/F: 33-413-015
www.eipar.hu
Kontaktné údaje RPIC na Slovensku:
Regionálne poradenské informačné centrum
945 01 Komárno, Eötvösova 12,
Tel: ++ 421 35 7701 938
Fax: ++ 421 35 7701 938
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Možnosti podnikania zahraničných osôb v Maďarsku
Členstvom v Európskej únii sa Maďarská republika ako plnohodnotný
členský štát zaviazalo prijať a dodržiavať právne normy EÚ. Z uvedeného
dôvodu podnikateľské subjekty založené v rámci EÚ pri dodržiavaní
právnych noriem svoje činnosti môžu vykonávať aj na území Maďarskej
republiky, respektíve občania Európskej únie môžu zahájiť vlastné
podnikateľské aktivity aj na území Maďarska. (Prístupová zmluva ES čl.
12)
V prvom rade prejdeme tými možnosťami, keď podnikatelia alebo
občania Európskej únie nemusia pre svoje činnosti zakladať nové
podniky v Maďarsku. V ďalších častiach priblížime najdôležitejšie
nariadenia pre zakladanie podnikateľských aktivít v Maďarsku.
Základné práva EÚ na voľný pohyb osôb a možnosti podnikania v rámci
EÚ sú garanciou na slobodné vykonávanie podnikateľských aktivít vo
všetkých členských štátoch. Jednotná databáza podnikateľov EÚ je
dostupná na internetovej stránke: www.ebr.org
V zmysle základných zásad EÚ sa v rámci Únie podporuje cezhraničná
spolupráca. Vytvorením jednotného trhového priestoru majú rovnaké
možnosti podnikania v rámci EÚ, čím si podnikatelia mohli znížiť svoje
administratívne náklady.
Existujú tri formy podnikateľských spoločností, v zmysle ktorých môžu
vzniknúť právnické spoločnosti, ktoré sú akceptované aj maďarskou
legislatívou, a to Európska spoločnosť (SE), Európske zoskupenie
hospodárskych záujmov (EZHZ) a Európske družstvo (ESE).
Európska spoločnosť (SE)
Európske spoločenstvo je možné založiť na území členských štátov,
pričom jej zakladateľmi musia byť minimálne dve kapitálové obchodné
spoločnosti (právnické osoby) registrované na území EÚ. Základné
imanie SE musí byť minimálne vo výške 120.000 EUR a musí byť
vyjadrené v eurách. Sídlo má na území Spoločenstva. Právne postavenie
Európskej spoločnosti sa riadi nariadením Rady č. 2157/2001 o štatúte
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európskej spoločnosti (SE). Považuje sa za nadnárodnú európsku obdobu
akciovej spoločnosti, ktorá sa zapisuje do obchodného registra v štáte
svojho sídla.
Postavenie SE je určené z väčšej časti právnym poriadkom
štátu, v ktorom je jej sídlo.
Spôsoby založenia SE:
 Fúziou akciových spoločností;
 Vytvorením spoločnej holdingovej spoločnosti;
 Založením dcérskej európskej spoločnosti viacerými právnickými
osobami;
 Premenou existujúcej akciovej spoločnosti na európsku spoločnosť.
Európske spoločenstvo svoje príjmy zdaňuje v štáte, v ktorom má
registrované svoje alebo prevádzku. Európske spoločenstvo svoje sídlo a
prevádzky môže ľubovoľne meniť v rámci Európskej únie bez straty
právnej subjektivity a tak využívať napríklad priaznivejších daňových
podmienok.
Európske zoskupenie hospodárskych záujmov (EZHZ)
Európske zoskupenie hospodárskych záujmov ponúka možnosti pre
malých a stredných podnikateľských subjektov pre ich spoločné
cezhraničné podnikateľské aktivity. Treba vyzdvihnúť, že cieľom
takéhoto zoskupenia nemôže byť snaha vlastného obohatenia sa. Činnosť
EZHZ sa musí podriadiť hospodárskym záujmom jej zakladateľov a za
účelom vylepšenia jej hospodárskych výsledkov nemôže svoje rozšíriť
aktivity nadrámec svojich registrovaných podnikateľských aktivít
(nariadenie Rady (EHS) č. 2137/85). Táto forma zoskupenia môže byť
pre malých a stredných podnikateľov obzvlášť vhodná pri hospodárskej
spolupráci v prihraničných lokalitách, pri rozširovaní trhového priestoru
ako aj pri snahe lepšieho využívania jednotlivých zdrojov.
Zakladateľmi EZHZ môžu byť právnické osoby, verejnoprávne subjekty
ako aj fyzické osoby, pričom aspoň dvaja zakladatelia musia byť
registrovaní v dvoch rôznych členských štátoch
Európske zoskupenie sa registruje v členskom štáte, v ktorom sa sídlo
zoskupenia uvedie. Za záväzky EZHZ ručia jej členovia neobmedzene.
EZHZ môže svoje sídlo ľubovoľne meniť v rámci Európskej únie. Nemôže
mať viac ako 500 zamestnancov.
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Európske družstvo (SCE)
Základným predmetom podnikania alebo činnosti SCE je uspokojovanie
potrieb jeho členov a rozvoj ich hospodárskej a sociálnej činnosti
(nariadenie Rady ES č. 1435/2003). Je to forma zoskupenia, ktorá jej
členom umožňuje pri výkone spoločných aktivít zachovať svoju
samostatnosť.
SCE má právnu subjektivitu, je právnickou osobou, ktorá sa zapisuje do
obchodného registra a môže byť založená aspoň piatimi fyzickými
osobami a obchodnými spoločnosťami a inými právnickými osobami
upravenými verejným alebo súkromným právom, založeným podľa práva
členského štátu s bydliskom alebo sídlom v aspoň dvoch rôznych
členských štátoch alebo upravenými právom aspoň dvoch členských
štátov.
Jej členovia, ak stanovy neurčujú inak, môžu svoju samostatnosť
zachovať a snažiť sa o ďalší rozvoj ich hospodárskej a sociálnej činnosti.
Sídlo Družstva musí byť na území EÚ v tom istom členskom štáte, kde
má Družstvo ústredie. Ústredím riadenia Družstva je pritom miesto,
z ktorého sa jej činnosť riadi. Ak sa nachádza v jednom z členských
štátov, pričom musí ísť o členský štát, kde má zriadené svoje centrálne
riadenie. Sídlo Družstva je prenosné do iného členského štátu EÚ bez
potreby zrušenia a likvidácie v pôvodnom členskom štáte a následnom
novom založení a vzniku zápisom do obchodného registra v inom
členskom štáte.
Družstvo povinne vytvára základné imanie a jeho výška musí byť
najmenej 30.000 EUR, ktoré je rozdelené do členských podielov znejúce
na meno. Zisk sa delí podľa výkonu jednotlivých obchodných činností,
prípadne sa zadrží pre potreby uspokojovania jej členov. Táto forma
podnikania môže vzniknúť aj zlúčením alebo splynutím družstiev
pôsobiacich v rôznych štátoch EÚ.
Európska únia má záujem o vytváranie nových jednotných foriem
podnikania, ktoré by v súlade s jej stratégiou pre rozvoj malého a
stredného podnikania prispeli k zjednocovaniu, znižovaniu nákladov na
administratívu ako aj uľahčeniu na presadenie sa v európskom trhovom
priestore. Plánovanými novými formami podnikania sa sleduje
zjednotenie legislatívy v jednotlivých členských štátoch. Ich zavedenie by
prispelo k uľahčeniu činnosti malých podnikov aj na území iných
členských štátov EÚ.
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V členských štátoch EÚ je tiež možné slobodne zakladať dcérske podniky,
obchodné zastúpenia, filiálky či agentúry.
Zahraničná fyzická osoba so záujmom výkonu podnikateľských aktivít v
inom členskom štáte musí požiadať príslušné orgány o povolenie na
pobyt. Tejto žiadosti sa obyčajne automaticky vyhovie. Zamietnutie
žiadosti sa uplatní len v tých prípadoch pokiaľ by sa vydaním povolenia
na pobyt porušili nariadenia týkajúce sa verejnej, občianskej a zdravotnej
bezpečnosti.
Podiely v maďarských obchodných spoločnostiach a družstvách môže
získať aj zahraničná osoba. Obchodné spoločnosti či družstvá môžu mať
aj zahraničných zakladateľov. Zahraničná osoba môže byť zakladateľom
spoločnosti, prípadne môže získať podiely v už existujúcich obchodných
spoločnostiach či družstvách (Zákon o zahraničných investoroch v
Maďarsku č. XXIV z roku 1998).
Dcérske spoločnosti, ako hospodárske spoločnosti disponujúce
samostatným právnickým subjektom, zakladané zahraničnými podnikmi
na území Maďarska sa musia riadiť nariadeniami a zákonmi platnými v
MR.
Obchodné zastúpenia a filiálky zahraničných podnikateľov v Maďarsku
sa riadia Zákonom č. CXXXII. z roku 1997. V zmysle tohto zákona
filiálka a podnikanie bez zahraničnej osobnosti je zložkou, ktorá
disponuje hospodárskou samostatnosťou a ktorá je registrovaná ako
filiálka zahraničného podnikateľského subjektu maďarským registrom
podnikateľských subjektov. Zahraničné spoločnosti môžu svoju činnosť
vykonávať aj prostredníctvom zastupiteľských kancelárií, ktoré v mene
zahraničného podnikateľského subjektu nemôžu vykonávať vlastné
podnikateľské aktivity. Ich činnosť spočíva v informovaní a udržovaní
kontaktov s potenciálnymi obchodnými partnermi zahraničnej
spoločnosti, v mene ktorej pripravujú a uzatvárajú zmluvy. Sú
registrované maďarským registrom ako osobitná organizačné zložky.
Zamestnávateľmi zamestnancov filiálok a organizačných zložiek
zahraničných podnikateľských subjektov je samotné zahraničné
podnikateľské subjekty, musia sa ale riadiť Zákonníkom práce platným
v MR (Zákon č. XXII. z roku 1992 – Zákonník práce)
Na takéto podnikateľské aktivity sa vzťahujú rovnaké zákony ako na
vnútroštátne podnikateľské subjekty. Filiálka vedie svoju účtovnú
agendu, vyhotovuje a zverejňuje ročné účtovné závierky, a stým
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súvisiace ďalšie aktivity vyplývajúce zo zákona o účtovníctve (Zákon C. z
roku 2000 – zákon o účtovníctve).
Filiálky a obchodné zastúpenia pre výkon ich činností sú viazané na
niektoré povolenia, ako povolenie na ich činnosť, povolenie na
umiestnenie prevádzky či úradné povolenie.
Obchodné zastúpenia nie sú oprávnené na výkon podnikateľských
aktivít vo vlastnom mene. Ďalej v zmysle osobitných zákonov nesmú
vykonávať ani advokátske a zahraničné právne poradenstvo.
Maďarská obchodná a investičná agentúra má za úlohu motivovať
zahraničných investorov pre ich investovanie v Maďarsku
(www.itdh.hu).
Prehľad zákonov na reguláciu obchodných činnosti platné v
jednotlivých členských štátoch EÚ sú k dispozícii na internetovej
stránke: http://ec.europa.eu/youreurope/business
Osožnou pomocou môžu byť aj internetové stránky siete Enterprise
Europe. www.enterprise-europe-network.ec.europa.eu
Na stránke http://ec.europa.eu/solvit/site/ podnikatelia môžu nájsť
online sieť centier na riešenie problémov, ktorej členské štáty spoločne
pracujú na riešení praktických problémov, ktoré vznikajú pri
nesprávnom uplatňovaní pravidiel vnútorného trhu orgánmi verejnej
správy. Centrá SOLVIT existujú vo všetkých členských štátoch
Európskej únie.
V zmysle zásad Európskej únie občania členských štátov EÚ ako aj
občania Švajčiarska môžu byť na území Maďarska zamestnávaní bez
pracovného povolenia. Zamestnávatelia sú povinní takýchto
zamestnancov ohlásiť na príslušné úrady práce podľa ich sídla.
Ohlásenie musí obsahovať počet zamestnancov, ich štátnu príslušnosť,
formu zamestnania, v prípade rodinných príslušníkov označiť formu
rodinnej väzby, či sa pracovný vzťah vytvoril alebo ukončil a pod. (Zákon
VI. z roku 1991 – na pomoc zamestnanosti a o zaopatrení
nezamestnaných.
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Živnostenské podnikanie

1. Všeobecné podmienky živnostenského podnikania
Podmienky živnostenského podnikania upravuje Zákon CXV. z roku
2009. Zákonom sú stanovené podmienky pre vznik jednotlivých foriem
podnikania, ich chod ako aj zánik. V zmysle tohto zákona sa niektoré
hospodárske činnosti v rámci živnostenského podnikania za určitých
podmienok do veľkej miery priblížili podmienkam činnosti obchodných
spoločností. Za najvýraznejšiu zmenu možno považovať možnosť
prevádzkovania živnosti s obmedzeným ručením. Dane z príjmu však
živnostník platí v zmysle Zákona o daniach z príjmu č. LXXI. z roku 1996.
V zmysle predchádzajúceho zákona zaregistrované živnostenské
podnikania v obchodnom registri mali k 31.5.2010 možnosť využiť
platnosť súčasného zákona a upraviť chod svojich firiem. Uplynutím
vyššie uvedeného termínu táto možnosť zanikla a na právny stav firiem,
ktoré o túto možnosť neprejavili záujem nemá žiaden vplyv.
V prípade nových živnostenských podnikaní ak požiadajú o
zápis v obchodnom registri, deň pred ich zápisom im zaniká
možnosť podnikania ako fyzická osoba!
Za fyzickú osobu sú v zmysle Zákona o dani z príjmu č. CXVII z roku 1995
a jeho noviel a Zákona o živnostenskom podnikaní č. CXV z roku 2009
považované také fyzické osoby, ktorých činnosti sú registrované a vedené
živnostenským registrom. Výnimkou sú fyzické osoby vykonávané
činnosti ako notár, (výnimkou je ak je predmetná fyzická osoba členom a
notárskej kancelárie), samostatným súdnym exekútorom, poradcom
ochrany duševného vlastníctva, samostatným advokátom či
zverolekárom.
Ak fyzická osoba, ktorá sa plánuje na území Maďarskej republiky usadiť
a prevádzkovať podnikateľské aktivity v oblasti služieb, v zmysle
všeobecne platných zákonov, s pravidelným príjmom a s cieľom
získavania majetku na vlastné hospodárske riziko, túto činnosť môže
vykonávať ako fyzická osoba.
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Fyzickou osobou sa môže stať každý svojprávny občan Maďarska.
Zahraničné osoby, ktorých sa právo na slobodný pohyb vzťahuje, môžu
svoje podnikateľské aktivity na území Maďarskej republiky vykonávať
ako fyzické osoby v tom prípade ak pochádzajú z členskej krajiny
Európskej únie alebo členskej krajine Organizácie pre hospodársku
spoluprácu a rozvoj.
Fyzická osoba na území Maďarskej republiky svoje podnikateľské aktivity
môže realizovať v zmysle Zákona o živnostenskom podnikaní ako
pravidelnú ziskovú činnosť s cieľom získavania majetkových požitkov na
vlastné hospodárske riziko.
Podmienkou začatia prevádzkovania živnosti je, aby fyzická osoba
ohlásila svoj úmysel prevádzkovať živnosť úradu s celoštátnou
pôsobnosťou, ktorá je príslušná konať vo veciach súvisiacich so
živnostenským podnikaním.
Ohlásiť začatie živnostenského podnikania možno v prvom rade
elektronicky, cez podateľňu alebo osobne.
Spolu so žiadosťou treba nahlásiť sídlo a prevádzkarne, kde žiadateľ
plánuje prevádzkovať svoju živnosť. V tejto súvislosti sú smerodajné
ustanovenia zákona č. V z roku 2006. Sídlom firmy je teda zaregistrovaná
kancelária. Ohlásenie začiatku živnosti, ohlásenia zmien, ohlásenia
pozastavenia prevádzkovania činnosti, či ukončenia činnosti sa
vykonávajú na príslušnom úrade bezodplatne.
Fyzická osoba môže založiť len jedno živnostenské podnikanie
a zároveň nemôže byť členom iného živnostenského
podnikania alebo obchodnej spoločnosti, v ktorých ručí celým
svojim majetkom neobmedzene.
Poľnohospodárku činnosť a služby spojené s touto činnosťou je možné
vykonávať bez živnostenského oprávnenia. Tieto činnosti podliehajú
povoleniu v zmysle zákona SZJA.
Ak živnostník požiada o vydanie živnostenského listu, úrad mu ho
vystaví. Od 1. januára 2010 nie je podmienkou začatia
živnostenskej činnosti vydanie živnostenského listu!
Ak žiadosť o ohlásenie je v poriadku, úrad to bezvýhradne prijal,
automaticky získava daňové identifikačné a číslo živnostenského
oprávnenia. Podľa ohlásenia zahájenia činnosti úrad živnostníka zapisuje
do evidencie o čom žiadateľa písomne upovedomí. Potvrdenie okrem v
žiadosti uvádzaných údajov ďalej obsahuje aj jeho daňové identifikačné
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číslo, číslo živnostenského listu, miesto a dátum vydania a názov úradu,
ktorý list vydal. V prípade, ak bola žiadosť o registráciu podaná
elektronicky, žiadateľ je povinný do 15 dní splniť svoju ohlasovaciu
povinnosť na daňovníka z príjmov FO na príslušnom daňovom úrade. Za
nesplnenie si svojej povinnosti môže daňovníkovi príslušný daňový úrad
udeliť pokutu.
Nemôže založiť živnosť fyzická osoba, ktorá :
- Bola čiastočne alebo úplne pozbavená spôsobilosti na právne úkony,
- Ktorá bola právoplatne odsúdená na nepodmienečný trest odňatia
slobody za trestný čin proti čistote verejného života [Trestný zákon č.
IV z roku 1978 (ďalej TZ.) kapitola XV. odstavec VII.], proti čistote
medzinárodného verejného života (TZ kapitola XV, odstavec VIII.),
proti majetku (TZ hlava XVIII.), pokiaľ odsúdenie nebolo zahladené,
- Ktorá bola odsúdená na nepodmienečný trest odňatia slobody v trvaní
najmenej jedného roka za spáchanie iného úmyselného trestného činu
(pokiaľ odsúdenie nebolo zahladené),
- Ktorá je spoločníkom spoločnosti s jedným spoločníkom alebo
obchodnej spoločnosti s neobmedzeným ručením.
Podmienky prevádzkovania živnosti
Fyzická osoba svoje podnikateľské aktivity ako živnostník môže
vykonávať dňom obdržania oznámenia o prijatí jeho ohlásenia v zmysle
platných právnych predpisov v predmetoch činností, ktoré v ohlásení
žiadateľ uviedol. Pri ohlasovaní je potrebné vyznačiť hlavnú ale aj ďalšie
podnikateľské aktivity, ktoré plánuje žiadateľ vykonávať. Presná
identifikácia činnosti, ktoré žiadateľ plánuje vykonávať je dôležitá z
hľadiska ich zdaňovania, ako aj právo na odpočet DPH a nárok na
vrátenie preplatku, ako aj z hľadiska oprávnenosti výdavkov znižujúcich
základ dane. Za hlavnú podnikateľskú činnosť žiadateľ uvedie tú činnosť,
z ktorej ako podnikateľ predpokladá najvyššie príjmy.
V prípade ak výkon podnikateľskej činnosti je v zmysle zákona
viazaný na ďalšie povolenia, len po ich obdržaní môže
živnostník ich začať prevádzkovať.
Podnikateľské činnosti viazané na odbornú spôsobilosť môže podnikateľ
vykonávať len v tom prípade, ak sa preukáže, že na výkon takejto činnosti
je odborne spôsobilý, alebo prostredníctvom zodpovedného zástupcu,
ktorý svoju odbornú spôsobilosť pre takúto činnosť vydokladuje.
V prípade viacerých prevádzok odbornú spôsobilosť je potrebné
zabezpečiť na každú prevádzku. Podnikateľ je na činnosti povinný
spolupodieľať sa. Živnostník môže byť zamestnávateľom, môže prijať
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zamestnancov, brigádnikov, vypomáhajúcich rodinných príslušníkov, a
študentov zo stredných odborných učilíšť.
Fyzická osoba/živnostník pri svojej hospodárskej činnosti
uvádza „samostatne zárobkovo činná osoba” (egyéni
vállalkozó), alebo skratku „SZČO” (e.v.), jeho identifikačné
číslo, meno a podpis (pri podpise sa musí meno stále uvádzať)!
Vypomáhajúcich rodinných príslušníkov predstavujú pokrvní, prípadne
adoptovaní rodinní príslušníci podnikateľa (Zákon č. LXXX z roku 1997),
ktorými môžu byť manžel/manželka, príbuzní v priamom rade, a
súrodenci.
Fyzická osoba za dôsledky svojej činnosti nesie plnú
zodpovednosť, ručí celým svojim majetkom! Fyzická
osoba/živnostník pri svojej hospodárskej činnosti uvádza
„samostatne zárobkovo činná osoba” (egyéni vállalkozó), alebo
skratku „SZČO” (e.v.), jeho identifikačné číslo, meno a podpis
povinne v každom prípade.
Sídlo firmy, otvorené predajné miesto, výrobné prevádzky, či služby
ponúkajúce miesta musia byť v každom prípade označené tabuľami s
presným označení a pomenovaním činnosti predmetnej prevádzky.
Každú zmenu údajov a dokladov (zmenu predmetu podnikania, sídla,
názvu, zmenu mena, či úmysel podnikateľskú činnosť pozastaviť a pod.)
je potrebné na predpísanom tlačive elektronicky na príslušnom úrade
ohlásiť, a to najneskôr do 15 dní od vzniku zmeny. Tieto zmeny musí
podnikateľ ohlásiť samostatne aj na príslušný daňový úrad, ktorým je ako
daňovník vedený, vyplnením príslušného tlačiva.
V prípade ak sa zmena udiala u podnikateľa, ktorý je držiteľom preukazu
a predmetné zmeny sa týkajú aj údajov, ktoré sa na preukaze uvádzajú,
podmienkou je, aby bol preukaz živnostníka na príslušnom úrade
odovzdaný osobne, prípadne formou poštovej zásielky. Úrad po obdržaní
preukazu ho úradne odvolá, a to dňom jeho obdržania. Úrad o tejto
skutočnosti je povinný podnikateľa o jeho rozhodnutí písomne
upovedomiť. Rozhodnutie oznámi aj na príslušný register, ktorým je
podnikateľ registrovaný.
Fyzická osoba svoje podnikateľské aktivity môže pozastaviť minimálne na
1 mesiac a najviac na 5 rokov. Na ohlásenie pozastavenia činnosti u
fyzických osôb je v podstate potrebné vhodne uplatniť predpisy, ktoré sa
týkajú ohlásenia činnosti.
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Dňom ohlásenia pozastavenia činnosti podnikateľ už nemá
právo vykonávať žiadne podnikateľské aktivity. Ako fyzická
osoba nemôže získať oprávnenie na výkon inej podnikateľskej
činnosť, nemôže prijímať nové záväzky. Avšak živnostník musí
naďalej plniť tie platobné záväzky, ktoré vznikli počas vykonávania
živnostenskej činnosti do doby pozastavenia prevádzkovania živnosti a sú
splatné po ňom.
Ak fyzická osoba vytvorí pre ďalšiu osobu zamestnanie, musí si ako
zamestnávateľ splniť svoju ohlasovaciu povinnosť na príslušný daňový
úrad. Ohlásenie je potrebné vykonať ešte pred vznikom právoplatnosti
pracovnej zmluvy, najneskôr však deň pre vznikom pracovnoprávneho
vzťahu (zákon o nariadení zdaňovania č. XCII z roku 2003, § 16, odstavec
č. 4). Ohlásenie je možné vykonať len systematizovaným spôsobom, ktorý
bol vytvorený daňovým úradom.
Zánik práva na vykonávanie živnostenského podnikania
Oprávnenie vykonávať živnosť zaniká zo zákona:
- Dňom, kedy živnostník nahlási - na predpísanom elektronickom
tlačive – príslušnému úradu ukončenie prevádzkovania živnosti,
- Ak živnostník založil jednoosobovú spoločnosť, dňom pred
nadobudnutím právoplatnosti uznesenia o registrácii spoločnosti,
resp. Ak živnostník získal majetkový podiel spoločníka
jednoosobovej spoločnosti prevodom, dňom prevodu podielu,
- Dňom úmrtia živnostníka,
- Dňom nadobudnutia právoplatného rozhodnutia súdu o
obmedzovaní alebo zbavení spôsobilosti na právne úkony
živnostníka,
- Ak daňový úrad zrušil daňové identifikačné číslo živnostníka, dňom
nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o zrušení daňového
identifikačného čísla.
Živnostník sa pre ukončenie svojej činnosti môže rozhodnúť kedykoľvek.
Nie je to nijak časovo obmedzované. Môže sa tak rozhodnúť aj deň po
zahájení činnosti, kedy sa rozhodne, že predsa len nebude živnostníkom.
Možnosť vrátenia živnosti nie je časovo viazané ani z pohľadu platenia
daní a platieb do príslušných fondov. Avšak za obdobie svojej činnosti si
musí vyrovnať všetky svoje daňové a odvodové záväzky.
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INDIVIDUÁLNA FIRMA
(Fyzická osoba zapísaná v obchodnom registri)

Individuálna firma je firmou fyzickej osoby, bez prítomnosti právnickej
osoby, ktorá vzniká zápisom do príslušného obchodného registra.
Individuálny podnik má právnu subjektivitu, pod svojim menom môže
získavať práva a môže prijímať záväzky. Hlavne tak môže nadobúdať
majetok, môže podpisovať zmluvy, môže žalovať a môže iniciovať
súdne spory a byť žalovaný. Činnosť individuálnej firmy spadá pod
Zákon č. V. z roku 2006. Individuálna firma má jedného člena
(zakladateľa). Jedna fyzická osoba môže byť výhradne členom
(zakladateľom) len jednej individuálnej firmy. Na individuálnu firmu a
jeho člena sa okrem zákona č. CXV. z roku 2009 vzťahujú aj spoločné
ustanovenia Obchodného zákonníka ako aj Občianskeho zákonníka č.
CXX. z roku 2009.
Založenie individuálnej firmy si vyžaduje notárom vyhotovenú verejnú
listinu alebo advokátom spracovanú zakladateľskú listinu, ktoré musia
byť jej členom (zakladateľom) vlastnoručne podpísané. Firmu nemôže
zriaďovať fyzická osoba s pozastavenou podnikateľskou činnosťou. Od
podpisu zakladateľskej listiny do 30 dní je potrebné individuálnu
firmu registrovať v obchodnom registri a jeho registráciu zverejniť.
Individuálna firma vzniká dňom jej registrácie v obchodnom registri.
Na individuálnu firmu ako i na jej člena sa vzťahujú všetky
vykonávacie práva týkajúce sa registrácie v obchodnom registri, všetky
skutočnosti a údaje sú verejné! Úpravy v zakladateľskej listine, práva
registrované v obchodnom registri, zmeny údajov a skutočností ako aj
ďalšie zákonom predpísané údaje je člen (zakladateľ) povinný ohlásiť v
príslušnom obchodnom registri elektronickým podaním. Člen ručí
svojim majetkom za všetky záväzky a škody spôsobené jeho
nedbalosťou, nedodržaním ohlasovacích termínov a podobne.
Individuálna firma vzniká vkladom, ktorej výška je v zakladateľskej
listine uvedená. U individuálnej firmy ak upísaný kapitál presiahne
sumu 200 000,- HUF, musí byť peňažným vkladom a nie finančným
príspevkom. Zakladateľ uvádza v žiadosti o registráciu aj hodnotu jeho
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majetkového vkladu. Peňažný ako aj nepeňažný vklad sa dáva k
dispozícii v čase zriadenia firmy.
Zakladateľ pri určení výšky a spôsobu ručenia za záväzky firmy má
možnosť výberu. Vybraný spôsob sa zapisuje do zakladateľskej listiny
a môže byť do výšky jeho vkladu, prípadne sa môže uviesť aj výška nad
rámec základného vkladu, ktorou je za záväzky ochotný ručiť, prípadne
sa môže určiť aj ručenie neobmedzené, teda celým jeho majetkom. V
prípade ak sa určí ručenie neobmedzené, v prvom rade sa na ručenie
použije majetok podniku, ak majetok podniku výšku záväzku nekryje,
člen ručí celým svojim majetkom. V prípade ak ide o firmu, u ktorej je
určené neobmedzené ručenie za záväzky za názvom firmy sa uvádza
označenie „individuálna firma“ = „egyéni cég”, alebo jeho skratka „ec.”
V prípade firmy s obmedzeným ručením sa v zakladajúcej listine
uvádza aj výška prípadného doplatku, a to vo výške akou zakladateľ
individuálnej firmy ručí svojim majetkom. Ak výška majetku firmy pre
vyrovnanie záväzkov firmy nepostačuje, jej člen je povinný uvedený
doplatok poskytnúť pre potreby firmy.
V prípade ak ide o individuálnu firmu, u ktorej je určené
obmedzené ručenie za záväzky, za názvom firmy sa uvádza
označenie „firma s ručením obmedzeným“ = „korlátolt
felelősségű egyéni cég”, prípadne skratka „kfc.”.

Ak fyzickej osobe zaniká právo na prevádzkovanie živnosti z dôvodu
založenia individuálnej firmy, za záväzky, ktoré do založenia
individuálnej firmy z prevádzkovania živnosti vznikli, jednotne ručia
fyzická osoba ako aj individuálny podnik neobmedzene.
Chod individuálnej firmy
V individuálnej firme rozhoduje jej člen vo všetkých tých otázkach,
ktoré právne predpisy týkajúce sa individuálnych firiem odkazuje do
právomoci najvyššieho orgánu. Všetky rozhodovacie funkcie v takejto
firme zastáva jeho člen. Ak vedenie individuálnej firmy vykonáva jej
člen, firmu zastáva voči tretím osobám ako aj pred súdom a inými
inštitúciami. V takomto prípade individuálnu firmu jej člen zastupuje
písomne, a to formou zápisnice.
U takéhoto člena pri riadení svojej individuálnej firmy sa očakáva, že
pri jej riadení a rozhodovaní bude pristupovať veľmi obozretne,
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sledujúc v prvom rade záujmy firmy. Pri ohrození vzniku platobnej
neschopnosti firmy bude v prvom rade sledovať záujmy jej veriteľov a
ich uspokojovanie.
Vklad individuálnej firmy je možné previesť výhradne len na fyzickú
osobu!
V prípade smrti jej člena sa členom individuálnej firmy môže stať
vdova/vdovec, ak po zosnulom zostáva, prípadne jeho dedič/dediči. Ak
jej člen bol súdnou cestou čiastočne alebo úplne pozbavený
spôsobilosti na právne úkony, v mene člena a v jeho prospech koná
jeho zákonný zástupca a môže sa stať členom individuálnej firmy za
podmienok, ak vyhovuje všetkým zákonom stanoveným podmienkam
a svoj záujem prejaví pred súdom v lehote 30 dní od vzniku takejto
skutočnosti.
Individuálna firma sa môže v zmysle správneho uplatnenia zákona o
obchodných spoločnostiach časom pretransformovať na obchodnú
spoločnosť. Pri individuálnej firme sa uplatňujú všetky predpisy
týkajúce sa vyhlásenia konkurzu či likvidácie.
V súčasnosti platné zákony týkajúce sa individuálnych firiem ponúkajú
viac možností na stanovenie podmienok podnikania ako v minulosti.
Napríklad názov firmy už nemusí byť totožný s menom fyzickej osoby,
firma sa stáva samostatným právnym subjektom, čím sa majetok
fyzickej osoby môže úplne od majetku firmy oddeliť. V prípade
nadobudnutia majetku, majiteľom sa stáva firma a nie majiteľ
individuálnej firmy.
Pri zahájení podnikateľských aktivít je veľmi dôležité si dôsledne
premyslieť, že ktorá forma podnikania by pre predmetnú činnosť bola
najvodnejšia. Či sa rozhodnúť pre individuálnu firmu s neobmedzeným
ručením, či individuálnu firmu s obmedzeným ručením, prípadne inú
formu obchodnej spoločnosti. Najdôležitejšími aspektmi pri
rozhodovaní môžu byť výška a rozsah znášania rizika, teda spôsob
a výška ručenia za záväzky, minimálna výška základného imania,
právne aspekty, výška daňovej povinnosti ako aj odvodové povinnosti.
Pri rozhodovaní sa je potrebné zvážiť všetky hľadiská a pre správnu
voľbu sa tiež odporúča využiť odborné poradenstvo, využijúc služby
vhodného odborníka - poradcu.
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2. Podnikateľské činnosti vyžadujúce odbornú spôsobilosť
Na výkon niektorých podnikateľských činností sú jednotlivými
ministerstvami určené podmienky na odbornú spôsobilosť, ktorá sa pre
výkon takýchto činností požaduje. Cieľom je aby produkty (výrobky,
služby..) takýchto činností vyhovovali všetkým predpisom a dosahovali
potrebnú úroveň a kvalitu. Veľká časť týchto podnikateľských činností
spadá pod právomoci Národného ministerstva pre rozvoj a hospodárstvo,
respektíve predpisom jeho právneho predchodcu.
Tieto predpisy obsahuje nariadenie (IKIM) č. 5 z roku 1997, z ktorého
sme niektoré profesionálne skupiny vybrali, a ktoré nižšie uvádzame:
- Činnosti atómových elektrární,
- Baníctvo,
- Vnútorný a zahraničný obchod, pohostinstvo, turizmus, elektronika,
strojárstvo (napr. oprava počítačov, inštalácia)
- Stavebný priemysel (napr. rámovanie obrazov, sklenárstvo)
- Stavebníctvo (napr. obkladanie, pokrývačstvo)
- Drevársky priemysel (napr. výroba nábytku, montáž a oprava)
- Spracovanie kovu (napr. montáž strojov, údržba, CNC stroje)
- Montáž strojov, obsluha (napr. montáž automobilov, montáž výťahov)
- hutníctvo
- tlačiarenský priemysel
- odevný priemysel
- služby (kaderníctvo, kozmetika, manikúra, pedikúra, nechtový dizajn,
fotograf, hodinár, hrnčiar, zlatník, výrobca sódy, pneuservis, výroba a
oprava roliet a žalúzií, nožiar a brúsič, optik a obchodník s
fotografickým materiálom, farbenie a čistenie odevov)
- textilný priemysel
- chemický priemysel (napr. výroba výrobkov z liečivých rastlín)
- elektronický priemysel
- údržba energetických zariadení, montáž, prevádzkovanie
- nie fyzické činnosti (napr. riadenie výroby, energetik)
U uvedených okruhoch činností sa v zmysle Štátneho vzdelávacieho
registra vyžaduje minimálne odborná kvalifikácia. Vyšším stupňov
vzdelania je tieto činnosti možné vykonávať v rámci podnikania.
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3. Niekoľko špeciálnych územných predpisov
V zmysle súčasného právneho systému máme také zamestnania a okruhy
činností, ktorých výkon je podmienený splnením ďalších povinností,
prípadne oprávnení, preto ich usmerňovanie sa diametrálne líši od
bežných činností. Pod takéto špeciálne usmerňovania spadajú činnosti
a predpisy na ich vykonávanie:
• povolenie na prevádzkovanie obchodu
• povolenie na umiestnenie prevádzky
• preprava tovaru
• taxislužba
• činnosti cestovných kancelárií, sprostredkovanie cestovania
• účtovnícke služby
• činnosti turistického sprievodcu
• tlmočník a prekladateľ
• plavebná činnosť.
Z vyššie spomenutých sa budeme podrobnejšie zaoberať s povolením
prevádzkovania obchodu a povolením na umiestnenie prevádzky. Tieto
témy s okruhom otázok týkajúcich sa predmetných tém s podrobnými
opismi je možné nájsť na stránke www.magyarorszag.hu .
Popri podrobne vymenovaných podmienkach a právnych normách sú
možnosti prevádzkovania obchodných činností vykonávané v MR a ich
špeciálne usmernenia podrobne popísané v Zákone o obchode č. CLXIV.
z roku 2005.
Disponuje poriadkom pre otváracie doby obchodov, ako aj spôsobmi
kontroly prevádzkovania obchodných činností. Za účelom eliminácie
monopolného postavenia zvlášť v jednej kapitole sa uvádza aj spôsob
regulácie činnosti podnikov s výrazným zastúpením na trhu.
Bezdôvodné rozlišovanie dodávateľov, či rôzne zvláštne „zaknihovania“
do zoznamu dodávateľov a jednostranné účtovanie rôznych služieb,
o ktoré dodávateľ záujem neprejavil, zákon považuje za hrubé
zneužívanie silného, až monopolného postavenia v trhovom priestore.
Zákon takého zneužívanie postavenia na trhu prísne zakazuje.
Na zahájenie a vykonávanie činnosti v oblasti poskytovania služieb
Parlament prijal zákon (Zákon LXXVI. z roku 2009). Účinnosť tohto
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zákona sa vzťahuje vo všeobecnosti na prevádzkovanie služieb
vykonávaných v Maďarskej republike, ako aj služby podnikateľov
z členských krajín EHS. Vo všeobecnosti sa týmto zákonom stanovujú
práva na usadenie sa a slobodné poskytovanie služieb.
Zákon upravujúci podmienky pre zahraničný obchod č. 110 z roku 2004
bol niekoľko krát novelizovaný. Vládnym nariadením (IV. 28.) v prvom
rade predpisuje podmienky na určité služby, dovoz a distribúciu tovarov,
ktorých dovoz podlieha osobitným povoleniam, ako napríklad v prípade
zbraní, výbušnín či pyrotechniky.
Maloobchodná činnosť
Vykonávanie maloobchodnej činnosti upravuje Vládne nariadenie
210/2009 (IX.29.), ktorým sa upravujú všetky podmienky na jej
realizáciu. V zmysle tohto zákona len pre predaj komodít, ktorých predaj
je podmienený na obchodný priestor je potrebné požiadať o povolenie na
činnosť. V ostatných prípadoch, v zmysle nariadenia, o obchodných
činnostiach a službách vedie evidenciu príslušný úrad
V súlade so zvolenou obchodnou činnosťou sa v ohlásení uvádzajú
nasledovné údaje:

Údaje obchodníka a jeho obchodnej činnosti
• meno obchodníka, adresa, prípadne jeho sídlo;
• registračné číslo firmy, evidenčné číslo fyzickej osoby,
prípadne registračné číslo samostatne hospodáriaceho roľníka;
• identifikačné číslo obchodníka;
• miesto, kde plánuje svoju obchodnú činnosť vykonávať podľa
nasledovného:
- adresa obchodnej činnosti (v prípade viacerých miest
adresy),
- v prípade ambulantného predaja územie pôsobenia
spolu so súpisom trasy pohybu stánku,
• v prípade obchodnej činnosti mimo prevádzky obchodnej
jednotky a zásielkovej obchodnej činnosti zoznam územnej
pôsobnosti spolu so zoznamom obcí, ktoré sa na danom území
nachádzajú. V prípade, ak sa činnosť bude vykonávať na území
celého VÚC, kraja či štátu, označí sa celé predmetné územie;
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• osobitne pre každé jedno miesto podnikania uviesť spôsob
obchodnej činnosti, ktorú tam plánuje realizovať (obchodná
činnosť vykonávaná v obchodnom priestore, obchodná činnosť
vykonávaná ambulantným predajom, obchodná činnosť
vykonávaná v nákupnom centre, obchodná činnosť vykonávaná
na jarmokoch a trhoviskách, na predaj na verejných
priestranstvách, priamym predajom, predaj mimo obchodného
priestoru, predajom na dobierku, predajom z automatov);
• v prípade ak sa obchodná činnosť realizuje v obchodnom
priestore, nasledovné údaje o obchodnom priestore
- denná/týždenná otváracia doba,
- majiteľ,
- adresa, súpisné číslo,
- právna forma užívania,
- pomenovanie,
- rozloha (m2),
- v prípade pohostinskej činnosti - kapacita,
- pri obchodných činnostiach podliehajúcich povoleniu
alebo ohláseniu tiež tlačivo s identifikačnými údajmi
knihy prianí a sťažností s dátumom kúpy a jej uvedenia
do prevádzky;
• Podľa spôsobu vykonávania obchodnej činnosti a podľa
jednotlivých predajných miest uviesť jednotlivé komodity,
ktoré sa tam budú predávať
- pomenovanie tovaru a ich poradové číslo v zmysle 6.
prílohy Vládneho nariadenia 210/2009 (IX.29.)
a následné
- minerálne oleje, alkoholické výrobky, pivo, víno,
šampanské, tabakové výrobky;
• Podľa spôsobu vykonávania obchodnej činnosti a podľa
jednotlivých predajných miest uviesť druh obchodnej činnosti,
ktoré sa tam budú vykonávať:
- sprostredkovateľská obchodná činnosť ,
- maloobchodná činnosť s označením pohostinská činnosť,
ak sa tam bude vykonávať,
- veľkoobchodná činnosť;
• Podľa druhu obchodnej činnosti a miesta, prehlásenie
obchodníka , že
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-

či v predmetnej prevádzke hodlá alkoholické nápoje
predávať priamo na konzum, prípadne
či vo svojej prevádzke bude mať hudobnú pohostinskú
činnosť, či tam bude prevádzkovať alebo organizovať
hazardné hry.

Prikladané dokumenty
• Ak obchodný priestor nie je vlastníctvom žiadateľa, doklad o
právnom vzťahu, v zmysle ktorého priestory používa (vynímajúc
list vlastníctva);
• V prípade užívania, ak žiadateľom nie je majiteľ alebo nájomca,
doklad vystavený nájomcom s vyjadrením jeho súhlasu;
• V prípade obchodu v spoluvlastníctve, v prípade ak sa nejedná o
spoločné podnikateľské aktivity vlastníkov, doklad so
súhlasným stanoviskom ostatných majiteľov.
Vznik, podpis ohlasovateľa (pečiatka)

Obchodnú činnosť bez uvedenia obchodného mena a miesta prevádzky , v
prípadne získania ďalších povolení a súhlasných stanovísk :
- na jarmokoch a trhoviskách v zmysle Vládneho nariadenia č.
55/2009. (III. 13.) – o obchodných činnostiach na jarmokoch a
trhoch. V prípade predaja na jarmokoch sa odporúča poznanie
Zákona č. 59/1999. (XI. 26.) – zákon upravujúci zdravotné a
hygienické predpisy ustanovené pre predaj na jarmokoch a
trhoviskách.
- obchodnej činnosti mimo obchodného priestoru - ambulantný
predaj (mobilný stánok),
- predaj na verejných priestranstvách – potrebné úradné povolenie
a súhlas od vlastníka (správcu) verejného priestranstva, (napr.
predaj dennej tlače, týždenníkov, kníh, pohľadníc, kvetov,
zeleniny a ovocia, pečených gaštany, nanukov, varenej kukurice,
pekárenských výrobkov, balených zákuskov);
- predaj na verejných alebo súkromných pozemkoch, na
pracoviskách, v školách, výchovných zariadeniach, v kultúrnych a
športových zariadeniach umiestnené automaty na balené
potraviny platí nariadenie podľa osobitného zákona (Zákon č.
CXXVII. z roku 2003 – špeciálne predpisy zdaňovania príjmov a
tovarov), o obmedzeniach týkajúcich sa predaja alkoholických
nápojov, chemikálií, tovaru dennej spotreby ako aj predaja
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tabakových výrobkov v zmysle Vládneho nariadenia
210/2009(IX.29), v prípade získania potrebných úradných a
špecializovaných úradných povolení a povolení na používanie
priestranstva.
Na verejných komunikáciách slúžiacich na dopravu, vynímajúc chodníky,
sa obchodná činnosť nesmie prevádzkovať. Na ostaných častiach
verejných komunikácií, respektíve popri verejných komunikáciách,
obchodné činnosti je možné vykonávať len za predpokladu ak sa tým
neohrozí bezpečnosť dopravy a za predpokladu, že správca komunikácie
vydá na činnosť súhlasné stanovisko.
3.1. Povolenie na činnosť
V zmysle nariadení, platných od 1. októbra 2009, povolenie na činnosť je
potrebné vyžiadať len pri predaji nižšie uvedených komodít, ktorých
predaj je viazaný na predajňu, a to:
Tovary, ktorých predaj je viazaný na obchodný priestor:
- tabakové výrobky;
- nebezpečné látky a ich výrobky podľa zákona o chemickej
bezpečnosti;
- niektoré druhy farieb, lakov a auto vylepšujúcich leštiacich
prípravkov, v zmysle vládneho nariadenia o nakladaní s látkami
obsahujúcimi organické rozpúšťadlá;
- veterinárne prípravky a liečivá;
- zbrane, munícia, výbušniny, plynové spreje, pyrotechnické výrobky
(zábavná pyrotechnika vynímajúc výrobky pre malé a stredné
ohňostroje);
- prípravky na ochranu rastlín a ich účinné látky;
- nie nebezpečný odpad;
- látky zaradené do tried horľavosti "A" a "B" (vynímajúc vykurovací
olej, a propán alebo propán-butánové plyny).
Predaj ostatných komodít nie je podmienený získaním povolenia na
činnosť, postačuje oznámenie zámeru predaja notárovi.
Môže sa stať, že k činnosti síce nie je potrebné povolenie na činnosť, ale
pri predaji niektorých komodít bude potrebné zvlášť povolenie
niektorých úradov. V takýchto prípadoch žiadosť o osobitné povolenie je
možné odovzdať spolu s ohlásením činnosti aj notárovi, ktorý predmetnú
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žiadosť postúpi príslušnému úradu, ktorý má oprávnenie na vydanie
potrebného povolenia.
V žiadosti je potrebné uviesť všetky dôležité údaje o obchodníkovi, ako:
• meno a adresu obchodníka, jeho sídlo,
• evidenčné číslo firmy,
• registračné číslo fyzickej osoby, respektíve registračné číslo
samostatne hospodáriaceho roľníka,
• identifikačné číslo obchodníka,
• údaje o obchode (meno majiteľa obchodného priestoru ; adresu
obchodu, číslo, rozlohu, právo na užívanie, pomenovanie obchodu
a jeho dennú/týždennú otváraciu dobu),
• zoznam komodít, ktoré sa budú predávať (tovar podliehajúci
spotrebnej dani je potrebné zvlášť vyzdvihnúť),
• druh obchodnej činnosti, ktorá sa bude vykonávať (maloobchodná
alebo veľkoobchodná činnosť)
• prehlásenie žiadateľa či bude požadovať v rámci povoľovacieho
konania miestne šetrenie.
Ak obchod nie je vo výlučnom vlastníctve žiadateľa, k žiadosti sa
prikladá:
• dokument oprávňujúci priestor užívať (nájomná zmluva a pod.)
(vynímajúc list vlastníctva);
• V prípade užívania, ak žiadateľom nie je majiteľ alebo nájomca,
doklad vystavený nájomcom s vyjadrením jeho súhlasu;
• V prípade obchodu v spoluvlastníctve, v prípade ak sa nejedná o
spoločné podnikateľské aktivity vlastníkov, doklad so súhlasným
stanoviskom ostatných majiteľov.
V schvaľovacom procese povolenia na činnosť sa bez ďalšieho
šetrenia považujú žiadatelia prevádzkujúci obchod či podľa
osobitých predpisov žiadatelia predávajúci na jarmokoch a
trhoviskách, a tiež v prípade žiadateľov, ktorých prevádzka sa
nachádza v nákupnom centre, nachádza sa v bezprostrednej blízkosti
inej obchodnej prevádzky, v spoločných obytných domoch - ich
správca, v prípade bytového družstva, jeho predseda, a podobne
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Pri procese schvaľovania obchodnej činnosti môžu byť dotknuté – v
závislosti od druhu činnosti – štátny zdravotnícky úrad, úrad riadiaci
poľnohospodársku činnosť, správa protipožiarnej ochrany, stavebný
úrad, vodohospodárska správa a v zmysle právnych predpisov aj ďalšie
úrady. Notár na žiadosť obchodníka vykoná obhliadku prevádzky spolu
so všetkými dotknutými orgánmi.
Vydanie oprávnenia na činnosť je spoplatnené. Držiteľ oprávnenia je
povinný svoje povolenie držať vo svojej prevádzke a v prípade kontroly sa
nim preukázať. Akúkoľvek zmenu v údajoch, ktoré sa za účelom vydania
povolenia povinne predkladajú, je potrebné bezodkladne ohlásiť úradu,
ktorým bolo povolenie vydané. Zmenu otváracej doby je potrebné ohlásiť
aspoň 5 dní pred uskutočnením zmeny.
Zrušenie obchodu je potrebné ohlásiť notárovi najneskôr do 5 dní po jeho
zrušení spolu s odovzdaním povolenia na činnosť. Notár po obdržaní
povolenia na činnosť musí bezodkladne pristúpiť k zrušeniu činnosti
a k vymazaniu obchodu z evidencie.
Žiadateľ alebo dotknuté strany, ktorých sa žiadosť nejakým spôsobom
dotýka, sa voči rozhodnutiu úradu môžu odvolať v stanovenej lehote. To
znamená, že sa napríklad sused, ktorému predmetná činnosť v jeho
blízkosti prekáža, môže na príslušný úrad voči rozhodnutiu odvolať
(napr. v prípade hluku, v prípade ak sa kvôli predmetnej činnosti
neznesiteľne zvýši premávka a pod.).
3.1.1. Príležitostný predaj, predaj mimo obchodného priestoru
(podomová obchodná činnosť)
Obchodník na pozemku susediacom s jeho predajňou môže realizovať
predaj svojho tovaru za rovnakých podmienok ako v rámci predajne za
predpokladu, ak vlastník alebo jeho správca na takýto predaj poskytne
obchodníkovi súhlas. Sortiment predávaného tovaru môže byť len v
rozsahu, na ktorý disponuje právoplatným povolením.
Na príležitostný predaj na rôznych akciách obchodník musí mať úradné
povolenie na predaj. Povolenie musí byť v súlade s právnymi predpismi
pre druh tovaru, ktorý bude takto predávať. Požaduje sa tiež uvedenie
jeho mena a sídla.
Príležitostný predaj alkoholických a tabakových výrobkov spadá pod
dodržiavanie osobitných právnych predpisov. Takýto tovar je možné
príležitostne predávať až po ohlásení na príslušnom (podľa miesta
predaja) colnom úrade a polícii!
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Na mieste príležitostného predaja môže notár písomne túto činnosť
zakázať alebo obmedziť v zmysle vyjadrení polície, colného úradu, alebo
finančného kontrolného úradu.
Predaj na jarmokoch a trhoviskách sa pri dodržiavaní určitých
podmienok legislatívy nepovažuje za príležitostný predaj.
Nemožno predávať mimo obchodu (podomovým) spôsobom:
• drogy a psychotropné látky, respektíve nimi považované výrobky,
• lieky, za lieky nepovažované liečivé látky či prípravky,
zdravotnícke pomôcky, látky a výrobky považované za
nebezpečné,
• prípravky na ochranu rastlín, prípravky na zvyšovanie úrodnosti a
veterinárne výrobky
• potraviny (vrátane hríbov), vynímajúc ovocie a zeleninu,
• živé zvieratá, látky na rozmnožovanie rastlín,
• viac horľavé a výbušné látky, respektíve látky zaradené do
kategórie nebezpečných, horľavých a výbušných látok.
• nebezpečný odpad, oddelené časti a zvyšky s obsahom
nebezpečných látok,
• drahé kamene, ušľachtilé kovy, šperky z ušľachtilých kovov,
ozdobné a iné predmety,
• tovar podliehajúci spotrebnej dani, ako aj
• ďalšie také výrobky, ktorých predaj je viazaný na osobitné právne
záväzné povolenie.
Predajom mimo predajného priestoru nemožno zákazníka navštíviť v
čase medzi 19:00 a 9:00 hodinou, iba ak s tým zákazník vopred súhlasil.
Pri návšteve zákazníka v mieste jeho bydliska, na jeho pracovisku, v
mieste jeho prechodného pobytu sa obchodník musí identifikovať svojim
občianskym preukazom, a ak koná v mene niekoho, poverovacím listom.
Do tejto kategórie môžeme zaradiť v súčasnej dobe veľmi rozšírený
spôsob do „sieťového predaja“ („franchise” - Multi Level Marketing)
zapojených spolupracujúcich podnikateľov.
3.1.2. Predaj alkoholických nápojov
Je zakázané predávať alkoholické nápoje na miestach, kde pôsobia
mládežnícke športové kluby alebo výchovno-vzdelávacie inštitúcie
vynímajúc také akcie, ktorých sa nezúčastňujú mladší ako 18 rokov. Na
území športovísk nie je možné podávať alkoholické nápoje s obsahom
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alkoholu vyšším ako 5%, a to dve hodiny pred a jednu hodinu po
organizácii plánovanej športovej akcie.
Vynímajúc pohostinstvá s teplou kuchyňou je zákaz podávania
alkoholických nápojov na priamu konzumáciu, a to vo vzdialenosti 200 m
od každého vchodu zariadení akými sú výchovno-vzdelávacie inštitúcie,
zdravotnícke, detské a mládežnícke inštitúcie a zariadenia. Po ukončení
dennej prevádzky týchto zariadení môže notár, za predchádzajúceho,
písomného, súhlasného stanoviska polície a colného úradu, predaj
alkoholických nápojov na priamu konzumáciu povoliť.
Predaj alkoholických nápojov, sexuálnych a erotických pomôcok a
tabakových výrobkov osobám mladším ako 18 rokov je prísne zakázané.
V zmysle dodržiavania tohto zákazu je predávajúci oprávnený pri predaji
takýchto komodít osobe, u ktorej je podozrenie, že nie je plnoletým,
požadovať jeho identifikáciu. V prípade absencie vhodného dokladu na
preukázanie veku zákazníka, obsluhujúci musí požiadavku na kúpu
alkoholu zamietnuť.
3.1.3. Otváracia doba
Otváraciu dobu určuje obchodník prihliadajúc na zvyky kupujúcich,
záujmy zamestnancov a tiež obyvateľov z okolia predajne. O otváracej
dobe a o jej zmenách musí obchodník oboznámiť aj svojich zákazníkov. V
opodstatnených prípadoch otváraciu dobu môžu úrady obmedziť.
3.1.4. Dokumenty
Obchodník o pôvode svojho tovaru musí vlastniť dokumenty
preukazujúce ich pôvod. V prípade kontroly originály týchto dokumentov
musí kontrolnému úradu predložiť, a to najneskôr do troch pracovných
dní. V prípade výroby vlastných výrobkov, doklady o použitých
materiáloch, ak nie sú ich vlastnou produkciou, preukazujúc ich pôvod.
Obchodník musí zabezpečiť, aby zákazník, v závislosti od druhu
kupovaného tovaru, mal možnosť overiť u kupovaného tovaru jeho
veľkosť, váhu či použiteľnosť priamo v predajni. V prípade uplatňovania
iných spôsobov predaja pri odovzdaní tovaru musí byť prítomný
obchodník alebo jeho zástupca rovnako ako aj samotný zákazník.
V prípade kontroly, obchodník alebo jeho zamestnanec, musí predložiť
originál alebo kópiu oprávnenia na obchodnú činnosť, v zmysle ktorého
sa obchodná činnosť vykonáva. Kupujúcich osobné práva nemôžu byť v
predajni v žiadnom prípade obmedzované a porušované majiteľom,
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zamestnancami a ani ochrankármi počas ich výkonu práce. Kupujúcich
je o činnosti bezpečnostnej služby v predajni potrebné informovať
umiestnením informačnej tabule na viditeľnom mieste. Na informačnej
tabuli musí byť uvedené, že akú činnosť s pohľadu zákazníka môžu
vykonávať, a informácie o názve a sídle službu vykonávajúcej
bezpečnostnej služby.
Obchodník na mieste predaja tovaru musí mať k dispozícii dôveryhodný
doklad o pôvode tovaru (napr. faktúru, dodací list, a pod.). Toto
nariadenie sa nevzťahuje na vlastné výrobky.
V prípade ak obchodník originály dokladov preukazujúcich pôvod tovaru
uchováva mimo obchodu a o tejto skutočnosti upovedomil kontrolný
orgán (daňový úrad), v predajni musí mať k dispozícii aspoň kópie
vyhotovené z originálov týchto dokladov. Na výzvu kontrolného orgánu
má povinnosť originály týchto dokladov predložiť dodatočne.
3.1.5. Reklamácie kupujúcich
V predajni musí byť na viditeľnom a ľahko dostupnom mieste kniha
kupujúcich (kniha prianí a sťažností), ktorá musí byť príslušným úradom
pre obchod úradne overená. Kniha kupujúcich musí mať všetky strany
očíslované. Zákazníci majú v predmetnej knihe právo na vyjadrenie sa a
uvedenia svojich výhrad a podnetov týkajúcich sa prevádzky obchodu a k
obchodnej činnosti, ktorá sa tam vykonáva. Kupujúcemu výkon jeho
práva nemožno uprieť a ani ho pri ňom ovplyvňovať.
Kupujúci má právo obchodníkovi vyjadriť svoju sťažnosť písomne alebo
ústne. Ústne podaná sťažnosť by sa mala podľa možnosti riešiť okamžite.
Zákazník svoju sťažnosť, podanú písomnou formou, môže vykonať
vpísaním priamo do reklamačnej knihy predajne. Písomnú sťažnosť musí
obchodník prešetriť a najneskôr do 30 dní podať aj písomnú odpoveď. V
prípade ak obchodník s uvedenou sťažnosťou nesúhlasí, v odpovedi musí
byť zákazníkovi podaná informácia, že na ktorý orgán sa s predmetnou
sťažnosťou môže obrátiť.
Zákazník musí byť o jeho právach informovaný aj v predajni, a to
umiestnením dobre viditeľnej a čitateľnej tabule. Tabuľa musí
poskytovať prehľadné informácie o orgánoch, na ktoré sa podľa druhu
sťažnosti môže obrátiť, respektíve v zmysle Zákona o ochrane
spotrebiteľa č. CLV. z roku 1997, v prípade vzniku spotrebiteľského
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sporu o jeho možnostiach iniciovať konanie zmierovacích zborov. Na
sťažnosť zákazníka môže Úrad na ochranu spotrebiteľa konať aj v
zmysle Zákona č. XLVII. z roku 2008 (o zákaze vykonávania nekalej
obchodnej činnosti voči zákazníkom).
Na informačnej tabuli je potrebné uviesť podľa sídla prevádzky, prípadne
bydliska obchodníka presné adresy a telefónne čísla príslušných úradov a
zmierovacích (rozhodcovských) zborov.
Notár a ďalšie úrady, ktorých vyjadrenie bolo pre vydanie povolenia na
činnosť žiaduce, ako aj Štátny úrad na ochranu spotrebiteľa, môžu
kontrolovať knihu prianí a sťažností aj so spätnou platnosťou v rozsahu
dvoch rokov. Kontrolovať môžu sťažnosti a tiež ako bola sťažnosť
obchodníkom riešená (kópia písomnej odpovede na predmetnú sťažnosť
zákazníka).

4. Miesto prevádzky
Pravidlá o povoľovaní miesta prevádzky podliehajú Vládnemu nariadeniu
č. 358/2008. (XII. 31.).
4.1.Povolením na miesto prevádzky podliehajú medzi inými
nasledovné činnosti:
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Výroba
oceľových rúr
Nádrže z ocele
Výroba nádrží
Výroba hliníka, s
výnimkou
výroby oxidu
hlinitého
Výroba strojov
pre baníctvo a
stavebníctvo
Výroba
tabakových
výrobkov
Výroba
pneumatík
výroba betónu
výrova pálených
materiálov pre
stavebníctvo

•
•
•
•
•
•
•
•
•

výroba farieb a
náterov
kovanie,
prášková
metalurgia
výroba kovových
konštrukcií pre
stavebnú činnosť
ošetrovanie
kovových
povrchov
kovovýroba
činnosti spojené
s odlievaním
kovov
výroba kovových
konštrukcií
výroba kovových
nádrží
piliarska výroba
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•
•
•
•
•
•

•
•
•

výroba karosérií
a prívesných
vozíkov
výroba parných
kotlov
výroba omietok
zariadenia pre
domácnosť a
zdravotníctvo
ohýbanie ocele
za studena
výroba
hydraulických a
pneumatických
zariadení
výroba
drôtených
výrobkov
výroba strojov
pre metalurgiu
výroba ľahkých
kovových obalov

•

•

•
•
•
•

•
•
•

výroba
spojovacích
materiálov a
skrutiek
výroba kotlov
pre ústredné
kúrenie a výroba
radiátorov
výroba
automobilov, a
motorov
spracovanie ropy
výroba
chemikálií a
hnojív pre po
výroba strojov
pre
poľnohospodárst
vo a lesníctvo
výroba sadry a
vápna
výroba
motocyklov
výroba motorov
a
turbín(vynímajú
c motory pre

•

•

•
•

•

•

leteckú a
pozemnú
dopravu)
výroba
plastových
obalových
materiálov
výroba
stavebného
materiálu z
plastu
výroba rôznych
profilov z plastu
spracovanie
gumy a plastov
pre
automobilový
priemysel
výroba umelého
hnojiva a dusíka
pre použitie v
poľnohospodárs
kej prvovýrobe
chladiarenské a
klimatizačné
zariadenia

•
•
•
•
•
•
•

•

používané mimo
domácností
výroba
ušľachtilých
kovov
výroba olova,
cínu a zinku
výroba papiera
výroba kobercov
výroba tapiet
výroba čistiacich
prostriedkov
výroba
komponentov
používaných pri
výrobe železa a
ocele
výroba
generátorov a
elektromotorov

Po ohlásení zámeru zahájenia menovaných priemyselných činností je
možné:
 ich vykonávať na území, ktoré je v zmysle právneho predpisu
klasifikované na priemyselnú zónu, respektíve
 mimo priemyselnej zóny, ak na dotknutom území sa nachádza
vhodný objekt/objekty, ktoré na výkon predmetnej činnosti plne
vyhovujú a disponujú platným a vykonateľným (nie starším ako 6
mesiacov) rozhodnutím o možnosti ich používania na predmetný
účel.
Inak tieto činnosti je možné vykonávať len v prípade získania
právoplatného územného rozhodnutia.
4.2. Priemyselné činnosti viazané len na ohlásenie predstavujú
nasledovné činnosti:
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•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

•
•
•

•
•
•
•

Výroba
spodného
ošatenia
Výroba matracov
Spracovanie
kože a kožušín
Výroba kožených
odevov
Výroba batérií a
tesnení
Výroba brúsnych
a leštiacich
výrobkov
Obalový materiál
Výroba iných
výrobkov z
betónu, sadry a
cementu
Výroba iného
nábytku
Výroba iných
elektronických
výrobkov,
elektrických
rozvodov a
káblov
Iné výrobky z
korku a pradené
výrobky
Výroba
keramických
výrobkov
Výroba iných
pletených
výrobkov s
výnimkou ručne
pletených a
háčkovaných
odevov
Výroba iných
výrobkov z
plastu
Iná, nie železná a
kovová výroba
Ďalšia výroba z
papiera a
kartónu
Ďalšia výroba
čerpadiel a
kompresorov

•

•
•
•

•
•
•
•
•

•
•

•
•
•

•

výroba
elektronických
lekárskych
zariadení
výroba
zdvíhacích
zariadení
výroba príborov
výroba
potravinárskych
zariadení a na
výrobu
tabakových
výrobkov
výrobky z betónu
na použitie v
stavebníctve
výrobky zo
sadrokartónu
výroba stavebno
stolárska
výroba
drevených
dosiek
výroba vrchného
ošatenia,
vynímajúc
ochranné
pracovné odevy
výroba kotlov a
ohrievacích
telies
výroba
elektrických
ručných
prístrojov
oprava a údržba
motorových
vozidiel
výroba keramiky
používanej v
domácnosti
výroba
kuchynských
elektrických
prístrojov
výroba
hudobných
nástrojov
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•
•
•

•
•

•
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

výroba
éterických olejov
výroba
kancelárskeho
nábytku
výroba
kancelárskych
prístrojov mimo
výroby počítačov
výroba
kancelárskeho
nábytku
výroba
elektroinštalačné
ho materiálu pre
automobilový
priemysel
výroba hračiek
výroba
keramickej
dlažby a
obkladačiek
výroba bicyklov
a vozíčkov pre
imobilných
výroba textilnej
konfekcie okrem
odevov
výroba
kuchynského
nábytku
kamenárstvo
výroba špagátov
a povrazov
výroba pletených
pančuchových
výrobkov,
vynímajúc ručne
pletené
pančuchové
výrobky
pletené a
háčkované
výrobky
výroba obuvi
výroba zámkov
výroba
pracovných
odevov

•
•

•

•

•
•

•
•

•
•

•
•

zber nie
nebezpečného
odpadu
skladovanie a
zneškodňovanie
nie
nebezpečného
odpadu
výroba
mechanických
kuchynských
prístrojov
činnosti
spadajúce pod
tlačiarenskú
činnosť
výroba
lekárskych
prístrojov
výroba
obalového
materiálu z
papiera
výroba parkiet
skladovanie a
uskladnenie
(vynímajúc
poľnohospodárs
ke produkty , v
poľnohospodárst
ve používané
chemikálie a
umelé hnojivá)
výroba
z tabuľového
skla
výroba
športových
potrieb
vynímajúc
bazény
výroba počítačov
doplnkové
služby súvisiace
s pozemnou
dopravou ako
prevádzka
parkovísk,
parkovacích
domov a garáží,

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

vynímajúc
odstavné
parkoviská popri
pozemných
komunikácií
výroba náradí
výroba
kožušinových
výrobkov
drevené výrobky
na skladovanie
výroba
kozmetických
výrobkov
výroba strojov
pre textilný a
kožiarsky
priemysel
výroba opaskov a
tašiek
tkanie textilných
vlákien
výroba textílií
čistenie a pranie
kožušín a textílií
výrobky z
ohňovzdorných
materiálov
výroba
elektrických
osvetľovacích
telies
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Pred zahájením týchto činnosti, podliehajúcich ohláseniu, vykonávateľ
priemyselnej činnosti má povinnosť túto aktivitu ohlásiť podľa polohy
sídla príslušnému notárovi (v Budapešti notár obvodnej samosprávy)
písomne ohlásiť priemyselnú činnosť, ktorú tam hodlá vykonávať.
Ohlásenie je potrebné vykonať na predpísanom formulári. Notár sa po
ohlásení činnosti presvedčí, či predmetná činnosť vykonávaná v uvedenej
lokalite a nehnuteľnosti spĺňa všetky predpisy miestneho stavebného
úradu, územných plánov a zaradenia vymedzeného pásma, respektíve v
prípade ich nedostatkov potrebné úpravy, ktoré je na nehnuteľnosti v
zmysle ochrany životného prostredia potrebné vykonať alebo či je vôbec
možné predmetnú činnosť v uvedenej lokalite a nehnuteľnosti vykonávať.
Ak áno, pristúpi k bezodkladnej registrácii sídla. Ak nie, potom
priemyselnú činnosť zakáže a prevádzku dá zatvoriť.
4.3.Žiadosť o umiestnení sídla
Žiadosť o umiestnení prevádzky sa predkladá notárovi na predpísanom
tlačive.
Notár sa po obdržaní žiadosti o umiestnenie prevádzky má povinnosť
presvedčiť o tom, či predmetná činnosť vykonávaná v uvedenej lokalite a
nehnuteľnosti spĺňa všetky predpisy miestneho stavebného úradu,
územných plánov a zaradenia vymedzeného pásma, respektíve v prípade
ich nedostatkov potrebné úpravy, ktoré je na nehnuteľnosti v zmysle
ochrany životného prostredia potrebné vykonať alebo či je vôbec možné
predmetnú činnosť v uvedenej lokalite a nehnuteľnosti vykonávať.
Notár má povinnosť vykonať miestnu obhliadku, o čom žiadateľa
upovedomí. Obhliadka sa vykonáva za prítomnosti všetkých ďalších
dotknutých úradov ako aj majiteľov/spolumajiteľov nehnuteľností v
bezprostrednom susedstve s dotknutým územím, kde sa činnosť podľa
žiadosti plánuje vykonávať. O miestnej obhliadke notár pripraví
zápisnicu, ktorej kópie rozpošle všetkým tým dotknutým orgánom,
ktorých o plánovanej obhliadke vopred písomne informoval.
Notár vydá povolenie na umiestnenie sídla až po zohľadnení všetkých
odborných stanovísk dotknutých orgánov a ak získa presvedčenie o tom,
že miesto zodpovedá všetkým legislatívnym požiadavkám. Notár môže
pre žiadateľa vytýčiť lehotu (primeraný čas) na vykonanie prípadných
úprav či zmien alebo v prípade potreby na prijatie určitých opatrení.
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Notár súbežne s vydaním povolenia sídlo zaregistruje do registra, ktorý
povinne zverejňuje na internetovej stránke.
Vedúci priemyselnej činnosti má povinnosť bezodkladne notárovi
písomne ohlásiť každú zmenu týkajúcu sa povolenia o umiestnení
prevádzky. V prípade ak sa v rámci svojho sídla rozhodne realizovať
ďalšiu priemyselnú výrobu, v súvislosti s novou činnosťou musí o
povolenie umiestnenia sídla požiadať v rámci nového správneho konania.
V prípade nedodržiavania stanovených predpisov uvedených v povolení o
umiestnení sídla, notár má právo až do doby odstránenia zistených
nedostatkov (najviac ale na 90 dní) činnosť v sídle prevádzky pozastaviť,
prípadne prevádzku obmedziť určením maximálnej dennej otváracej
doby, prípadne aj iným spôsobom. V krajnom prípade pristúpi k
dočasnému uzavretiu prevádzky.
V prípade, ak prevádzkovateľ činnosti požadované nedostatky v
stanovenej lehote neodstráni, notár priemyselnú činnosť zakáže,
povolenie na umiestnenie sídla zruší a z registra sídlo vymaže.

Dôležitosť ochrany duševného vlastníctva
V prípade ak sa pustíme do akýchkoľvek inovatívnych rozvojových
plánov, musíme si byť vedomí situácie v oblasti duševného vlastníctva.
Ešte viac to platí ak svoje podnikateľské aktivity plánujeme realizovať na
území niektorej z členských krajín EÚ, nakoľko v danej krajine môžu
uplatňovať v oblasti duševného vlastníctva odlišné zákony. Ľahko sa
môže stať, že zdanlivo nový tovar, spôsob výroby či lákavo vyzerajúci
dizajn môže byť veľmi podobným alebo na nerozoznanie rovnakým s
produktom chráneným ochrannou známkou. Preto so situáciu ohľadne
duševného vlastníctva je dobré dôsledne sa oboznámiť a ešte pred každou
inovačnou investíciou je potrebné získať dostatok informácií. Len tak sa
dá predísť situácii, aby nás po zrealizovaní investícií niekto neupozornil,
že svojimi produktmi porušujeme niekoho práva na patent, ochrannú
známku či úžitkový vzor. Napriek tomu, že takéto zneužitie, i keď vzniklo
z nevedomosti, nás môže stáť príliš veľa. Okrem zbytočných investícií
môžu podnikateľovi zakázať predmetnú činnosť, môže prísť o zisk, ktorý
po zákaz nadobudol a môže za to dostať ešte aj pokutu.
Takejto situácii sa dá predísť iba objasnením situácie na poli duševného
vlastníctva, ktorým sa dá odhaliť, či ide naozaj o nový produkt bez
uplatnenia akejkoľvek duševnej ochrany. Ak by sa zistilo, že produkt už
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ochranu má, naskytá sa už len možnosť odkúpenia licencie, prípadne
inou legitímnou formou získať oprávnenie na využívanie duševného
vlastníctva.
U duševného vlastníctva sú najznámejšie najmä tieto dve skupiny, a to
priemyselné vlastníctvo a autorské právo. Priemyselné vlastníctvo vzniká
získaním ochrany, respektíve vykonaním krokov, ktorými spôsob vzniku
predmetného duševného diela je možné uchovať v tajnosti. V prípade
autorských diel autorského práva vznikajú dňom ich vyhotovenia.
V prípade ak podnikateľ pre ďalší rozvoj podnikania kupuje technológiu
alebo tovar s ochrannou známkou, od predávajúceho musí vyžiadať také
potvrdenie, ktoré bude čistotu ochrannej známky plne preukazovať.
Typickým príkladom je kúpa oficiálneho softwaru.
Vynálezy či rôzne technické riešenia sa obyčajne chránia patentom. Na
ochranu technických riešení, ako i pri ochrane predmetov je tiež možné
použiť lacnejšiu formu ochrany prostredníctvom úžitkového vzoru.
Ochrana dizajnu sa spravidla uplatňuje pri ochrane mena, označenia,
loga, vytvorenie nových foriem a dizajnov. Ochrana nových rastlín spadá
pod ochranu špeciálnych rastlinných druhov.
Software a čiastočne organizačné riešenia spadajú pod ochranu
autorských práv. V prípade používania softwaru sa odporúča vysoká
obozretnosť, nakoľko veľmi ľahko sa môžeme stať ich neoprávnenými
užívateľmi. Internetové identifikačné údaje chráni stránka domain.
Na stránkach www.bsa.hu a www.mszh.hu (stránka úradu priemyselného
vlastníctva v MR) sa nachádzajú podrobné informácie a návody na to,
ako k jednotlivým aktom pristúpiť.
Sú aj také riešenia, pre ktoré Úrad priemyselného vlastníctva nemôže
ponúknuť ochranu. Istú ochranu však môžu získať prostredníctvom
Občianskeho zákonníka. Takéto sú napríklad z časti organizačné riešenia,
know-how, nápady a podobne.
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Obchodné spoločnosti
Obchodné spoločnosti sú organizácie, ktorých činnosť je orientovaná na
vytváranie zisku vykonávajúc obchodné, spoločné hospodárske aktivity.
Obchodné spoločnosti môžu vznikať len v zmysle zákonom ustanovených
formách. Zákonom môže byť určené, že niektoré obchodné činnosti je
možné vykonávať len formou stanovených druhov obchodných
spoločností. Zákon o obchodných spoločnostiach č. IV bol parlamentom
prijatý v roku 2006. Fyzická osoba môže byť členom s neobmedzeným
ručením za záväzky spoločnosti len v jednej obchodnej spoločnosti.
Obchodné spoločnosti sú obchodnými spoločnosťami zakladané
zahraničnými a domácimi fyzickými a právnickými osobami, ako aj
obchodnými spoločnosťami bez právnej subjektivity a do existujúcej
obchodnej spoločnosti môžu ako členovia vstupovať s možnosťou zisku z
podielov.
Obchodné spoločnosti sú právnymi subjektmi, teda pod ich obchodným
menom môžu získavať práva a záväzky. Takže môžu získavať majetky,
podpisovať zmluvy, iniciovať súdne podanie a sami sú žalovateľní. V tejto
publikácii sa podrobnejšie budeme zaoberať s akciovou spoločnosťou a so
spoločnosťou s ručením obmedzeným ale ponúkneme prehľad aj o
najdôležitejších znakoch súkromnej akciovej spoločnosti.
Obchodná spoločnosť bez právnickej osoby:
- verejná obchodná spoločnosť a
- komanditná spoločnosť
Obchodná spoločnosť s právnickou osobou:
- spoločnosť s ručením obmedzeným a
- akciová spoločnosť
Obchodné spoločnosti vznikajú uzavretím spoločenskej zmluvou.
V prípade obchodnej spoločnosti s jedným členom alebo uzavretej,
súkromnej akciovej spoločnosti sa založenie uskutočňuje zakladacou
listinou. Spoločenská zmluva musí byť podpísaná každým jej členom
a overená notárom, prípadne musí byť spísaná právnikom, ktorý ju
potom tiež podpíše. V prípade verejných obchodných spoločností,
komanditných spoločností, spoločností s ručením obmedzeným, ako aj
uzavretých akciových spoločností, je možné spoločenskú zmluvu
pripraviť vyplnením vzorovej zmluvy nachádzajúcej sa v dodatku
Právneho predpisu č. V z roku 2006. V takomto prípade môžu
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spoločenskú zmluvu predstavovať len ustanovenia v zmysle vzorovej
zmluvy. Aj v takomto prípade musí byť zmluva podpísaná všetkými jej
členmi a overená notárom.
V spoločenskej zmluve sa okrem iného uvádza názov a sídlo spoločnosti,
mená a sídla spoločníkov, mená jej konateľov, spôsob registrácie, výšku
základného imania včítane spôsobu a lehoty jeho splatenia, predmet
podnikania a všetky ďalšie údaje, ktoré zákon pri vzniku jednotlivých
spoločností predpisuje. Od 1. januára 2008 sa v Maďarskej republike ako
aj vo všetkých ostatných členských štátoch EÚ používa jednotný
kódovník činností, v zmysle ktorého sa musí názov hlavnej
podnikateľskej činnosti uvádzať „TEÁOR´08”. Okresné súdy síce
uvedenie kódov už od roku 2009 nežiadajú, ale daňový úrad ich stále
požaduje. Bližšie informácie o novom kódovníku a o jeho používaní je
možné získať na stránke Ústredného štatistického úradu www.ksh.hu .
Základné imanie spoločností je možné tvoriť z peňažných a nepeňažných
vkladov. Nepeňažný vklad môže predstavovať majetok, ktorého
hospodárska hodnota sa dá určiť, môžu to byť aj výsledky duševnej práce
a iné oceniteľné hodnoty. Pritom za nepeňažný vklad nie je možné
považovať výkon činnosti alebo poskytnutie nejakej služby jeho člena. V
prípade nepeňažného vkladu je jeho vkladateľ zodpovedný za to, že
hodnota jeho vkladu vyčíslená v spoločenskej zmluve počas
nasledujúcich 5 rokov bude zachovaná. Členovia, ktorí s nepeňažným
vkladom svojich členov súhlasili v hodnote prevyšujúcej skutočnú
hodnotu vkladaného nepeňažného vkladu, sa stávajú neobmedzene
spoluzodpovednými za škody, ktoré spoločnosti z toho plynú. Majetok
obchodnej spoločnosti sa od osobného majetku jej členov oddeľuje!
Obchodná spoločnosť podpisom spoločenskej zmluvy (zakladateľskej
listiny, stanov), respektíve dňom spísania zakladateľskej listiny môže
svoje činnosti zahájiť ako predchodca spoločnosti až po jeho zápis do
obchodného registra. Počas tohto obdobia sa však musí za názvom
spoločnosti uvádzať “bejegyzés alatt” (b.a.), v čase registrácie.
To znamená, že obchodná spoločnosť v období od jej založenia až po jej
zápis, už môže svoje obchodné aktivity vykonávať, vynímajúc tie činnosti,
ktoré podliehajú úradným povoleniam.
Návrh na zápis do obchodného registra a na jej zverejnenie sa musí podať
na príslušný registrový súd najneskôr do 30 dní od podpisu spoločenskej
zmluvy. Obchodná spoločnosť vzniká dňom jej zápisu do obchodného
registra.
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Najvyšším orgánom verejných obchodných spoločností a komanditných
spoločností je schôdza členov, u spoločnosti s ručením obmedzeným
valné zhromaždenie jej členov, v prípade akciových spoločností valné
zhromaždenie. Valné zhromaždenie rozhoduje prostou väčšinou hlasov
prítomných spoločníkov, ak zákon alebo spoločenská zmluva nevyžaduje
vyšší počet hlasov.
Vedenie obchodných spoločností je - v zmysle ustanovenia jednotlivých
obchodných spoločností- štatutárny zástupca (konateľ) alebo viac
štatutárnych zástupcov (konatelia). Štatutárnymi zástupcami môžu byť:
riaditelia, generálni riaditelia, členovia predstavenstva.
Štatutárnym zástupcom, vynímajúc verejné obchodné spoločnosti a
komanditné spoločnosti, môže byť len fyzická osoba.
Štatutárny zástupca, ak sa spoločenskej zmluve neurčilo inak, nemôže byť
zamestnancom obchodnej spoločnosti s jediným zakladajúcim členom,
respektíve vo verejnej obchodnej spoločnosti a komanditnej spoločnosti
jediný oprávnený člen vedenia spoločnosti.
V prípade verejných obchodných spoločností a komanditných spoločností
štatutárnymi zástupcami spoločnosti sú spoločníci poverení obchodným
vedením, ktorí konajú v mene spoločnosti v súlade s ustanoveniami
spoločenskej zmluvy.
Štatutárnym zástupcom spoločnosti nemôže byť osoba, ktorá bola
právoplatne odsúdená za vykonanie trestného činu a nebola oslobodená
od znevýhodnených právnych následkov spojených s trestom. A tiež
osoba, ktorej právoplatným súdnym rozhodnutím zakázali výkon
niektorej činnosti, ktorá je medzi činnosťami danej spoločnosti.
Vedúcim funkcionárom, štatutárom v inej obchodnej spoločnosti, sa
nemôže stať osoba, ktorá bola štatutárnym zástupcom spoločnosti, ktorá
za neschodnosť plnenia si svojich záväzkov sa dostala do likvidácie, či
konkurzného konania spoločnosti. Rozsah zákazu výkonu v zmysle
vykonanom konaní sa pre takúto osobu vzťahuje na dobu piatich rokov.
Právny dohľad nad obchodnými spoločnosťami vykonáva príslušný
registrový súd.
Údaje o obchodnej spoločnosti, o členoch, štatutároch či údaje týkajúce
sa členov dozornej rady a podobne sú údajmi verejnými.
V zmysle nariadení Ministerstva spravodlivosti a policajných síl 47/2007
(X.20.) sú na internetovej stránke www.e-céghegyzek.hu bezodplatne
dostupné všetky informácie o registrovaných podnikateľských
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subjektoch. Od roku 2009 podnikateľské subjekty, ktoré svoje
účtovníctvo vedú v sústave podvojného účtovníctva, majú z dôvodu
ubezpečenia verejnosti povinnosť svoje účtovné závierky na predmetnej
stránke zverejňovať. Za týmto účelom zasielajú ročné účtovné závierky
správcovi internetovej stránky v elektronickej podobe. Takto odovzdané
účtovné závierky sú bezplatne dostupné k prezretiu na stránke
http://www.e-beszamolo.kim.gov.hu/
K zániku obchodných spoločností dochádza ich výmazom z obchodného
registra.
1. Zápis do obchodného registra, evidencia
V súlade s nariadeniami Európskej Únie na zabezpečenie súladu
ústavných práv medzi ktoré patrí aj voľný pohyb tovaru boli prijaté
právne normy, ktorými sa má zabezpečiť, aby sa do obchodnej sféry
mohli dostať len subjekty, ktoré vznikli v rámci platných zákonov a ich
činnosť je plne v súlade s platnou legislatívou. Za týmto účelom boli
stanovené všeobecné právne normy a nariadenia pre všetky typy
obchodných spoločností, ktorými sa určujú pravidlá na ich vznik, chod
ako aj spôsob ich kontroly. Ich cieľom bolo dosiahnuť v obchodnej sfére
väčšiu bezpečnosť a ochranu veriteľov. Na zabezpečenie týchto cieľov sa
v zmysle Občianskeho zákonníka č. V. z roku 2006 stanovilo, že
kontrolu nad obchodnými spoločnosťami bude vykonávať podľa sídla
spoločnosti príslušný registrový súd.
Nakoľko registrové súdy nie sú s obchodnými spoločnosťami v žiadnom
organizačnom či inom vzťahu a ich špeciálna právna pripravenosť je
dostatočnou zábezpekou a garantom pre ich odborné, nestranné a vecné
zaobchádzanie a rozhodnutie.
Registrové súdy budú dohľadom na zabezpečenie zákonnosti sprevádzať
obchodné spoločnosti od ich vzniku až po ich zrušenie.
Registrový
súd
zverejňuje
zoznam
obchodných
spoločností
prostredníctvom Elektronickej služby spolupracujúcej pri konaniach
spoločností (ďalej len „Služba spoločnostiam“), pôsobiaca pod
Ministerstvom spravodlivosti ako jej organizačná zložka, a tiež v
Obchodnom vestníku.
Služba spoločnostiam ďalej ponúka:
- informácie pre veriteľov, aby pre svoje rozhodnutia mali dostatok
aktuálnych informácií o zadĺženosti, o súdnych konaniach voči
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skúmanej spoločnosti, ale aj o ich obchodných činnostiach a
hospodárskych výsledkoch;
- právne poradenstvo za tým účelom, aby mikro a malí podnikatelia
mali možnosť získať prostredníctvom moderných IT technológií
prehľadné, zrozumiteľné a cenovo dostupné právne poradenstvo v
procese zakladania, rušenia ….. svojich firiem;
- v zmysle osobitného zákona, na požiadanie spoločností, pre ich
potreby, zabezpečuje úradné potvrdenia využívajúc elektronické
verejné registre.
Ak zákon neustanovuje inak, pod spoločnosťou rozumieme právny
subjekt, ktorý vzniká zápisom do obchodného registra ako obchodná
spoločnosť za účelom vykonávania obchodnej činnosti.
Zápis do obchodného registra nie je len formálnou záležitosťou.
Neznamená to, že registrový súd iba zapíše predložené údaje o
spoločnosti do registra. Ak by sa jednalo lej o takúto úlohu,
opodstatnenosť konania súdov by nebola podložená a výkon takejto
činnosti by mohla byť zverená aj inej zložke či inštitúcii. Okrem toho,
počas zápisu do evidencie, registrový súd vykonáva veľmi dôležitú úlohu.
Skúma, či vznik, činnosť či zánik jednotlivých obchodných spoločností sa
realizuje dodržiavaním všetkých právnych noriem. V rámci tejto činnosti
kontroluje obsah spoločenských zmlúv, stanov a na registráciu potrebné
ďalšie dokumenty ako napríklad zápisnice z valného zhromaždenia, či
zhromaždenia členov či nie sú v rozpore s povinným právnym predpisom.
Obchodné spoločnosti svoju právnu subjektivitu získavajú zápisom do
obchodného registra. Registrové súdy pred ich zápisom skúmajú len ich
zákonnosť a nie ich opodstatnenosť či hospodárnosť podnikania. Názov
spoločnosti musí obsahovať aspoň označenie typu obchodnej
spoločnosti a tiež zmienku o hlavnej činnosti, na ktorú sa bude
orientovať. Názov firmy, ako aj jeho skratka musia byť dostatočne
odlíšené od ostatných registrovaných spoločností, nestačí len iný druh
obchodnej spoločnosti. Rozlíšenie musí byť jednoznačné, nesmie
vzbudzovať nepravdivý dojem najmä v oblasti okruhu činností a type
obchodnej spoločnosti
Sídlom spoločnosti je zaregistrovaná kancelária, ktorá musí byť označená
firemnou tabuľou. Prevádzkou spoločnosti je spravidla miesto, kde sa
činnosť vykonáva. Prevádzka musí byť v zakladajúcich listinách
zaznamená. Ide o trvalú samostatnú jednotku v rámci osídlenia, kde sa
nachádza aj sídlo spoločnosti nie však na totožnom mieste. V prípade
pobočky hovoríme v tom prípade, ak sa jedná o „prevádzku” spoločnosti
nachádzajúcu sa v inom meste alebo štáte ako sídlo spoločnosti.
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Ustanovenia platné pre organizačné zastúpenie spoločnosti
sú
stanovené v závislosti od predmetnej právnej formy spoločnosti. Právo
na registráciu spoločnosti musí byť podložené písomným vyhlásenie na
právo registrácie ako aj na právo podpisovania v mene spoločnosti.
Spôsob registrácie obchodnej spoločnosti a jej organizačné zastúpenia
musí byť totožné. Spôsob registrácie spoločnosti je nezávislé alebo
spoločné.

V prípade ak na zastupovanie spoločnosti má spoločnosť určených viac
ako dvoch zástupcov, spoločnosť môže nariadiť, že niektorý z
oprávnených zástupcov môže konať v mene spoločnosti nezávisle, a
druhý len spoločne.
Na registrovom súde je pre záujemcom umožnené bezodplatné
nahliadnutie do príslušných registrov s možnosťou robenia si
poznámok. O výpis z obchodného registra alebo kópiu výpisu
z obchodného registra je možné požiadať.
O výpis z obchodného registra možno vyžiadať v dvoch podobách. V
prípade úplného výpisu sú registrované všetky podania podané na
registráciu a v prípade aktuálneho výpisu z obchodného registra, sa na
výpise uvádza len aktuálny právny stav v spoločnosti.
Za účelom zverejnenia ročnej závierky zákon predpisuje jej vyhotovenie
a následné odovzdanie v elektronickej podobe na príslušný registrový
súd.
Registrový súd overuje dôveryhodnosť údajov, ktoré do registra
zapisuje. Zapísané údaje registruje.
Ak zákon neustanovuje inak, údaje o spoločnostiach sa do obchodného
registra zapisujú na základe písomnej žiadosti. Žiadosti o zápis či žiadosti
o zápis vykonanej zmeny spoločnosť podáva prostredníctvom jej
konateľa, alebo jeho právneho zástupcu, ktorá v mene spoločnosti má
právo konať, a to na predpísanom tlačive elektronickou formou. V zmysle
zákona č. LX. z roku 2009 sa z dôvodu urýchľovania, zjednodušovania, a
skvalitňovania výkonu správy (pri registrácii spoločností, zdaňovaní, ako
aj v prípade iných úradných záležitostí), skvalitňovania kontrolingu, a
podobne postupne prechádza na ich realizáciu elektronickou formou.
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Registrový súd na žiadosti podané elektronickou formou zasiela
elektronické potvrdenia o ich prijatí.
Registrový súd má po obdržaní žiadosti, najneskôr do 8 pracovných dní,
povinnosť žiadosť preskúmať, či sú uvedené všetky údaje, ktoré na zápis
v uvedenej právnej forme pre predmetný typ obchodnej spoločnosti
zákon predpisuje, respektíve či pre možnosť jeho zápisu nie je potrebné
doložiť ešte ďalšie dokumenty.
Občiansky zákonník pre verejné obchodné spoločnosti, komanditné
spoločnosti, spoločnosti s ručením obmedzeným, pre fyzické osoby
zapísané do obchodného registra a uzavreté akciové spoločnosti
umožňuje využiť právo na zjednodušené a urýchlené konanie za
podmienok, ak k žiadosti o registráciu sa priloží zakladateľská listina
vypracovaná podľa vzoru uvedenej v prílohách Občianskeho zákonníka.
Nakoľko na predpísanom vzore nie je možné vykonať žiadne zmeny,
registrový súd žiadosť o zápis posúdi v lehote do jednej pracovnej
hodiny. V takýchto prípadoch sa výzvy na doplnenie dokladov
nezasielajú.
Žiadosť o registráciu ako aj žiadosť o vykonanie zmeny je možné
stiahnuť len v čase pred prijatím prvostupňového rozhodnutia. Žiadosť
o registráciu v prípade povinnej registrácie, ak zákon neumožňuje
výnimku, musí byť na registrový súd doručená najneskôr do tridsiatich
dní od podpisu zakladateľskej listiny. V prípade ak k založeniu
spoločnosti sa vyžaduje úradné povolenie, žiadosť o registráciu musí byť
doručená do pätnástich dní od obdržania predmetného dokumentu.
Za omeškané podanie žiadosti registrový súd má právo žiadateľovi
udeliť finančnú pokutu.
V prípade ak registrový súd zistí, že v zakladateľskej listine, v žiadosti o
vykonanie zmeny, alebo v žiadosti o výmaz spoločnosti sa neuvádzajú
všetky zákonom stanovené náležitosti alebo žiadateľ si nesplnil povinnosť
úhrady správneho poplatku, registrový súd nemusí pristúpiť k výzve na
ich doplnenie, má právo žiadosť o zápis či vykonanie zmeny rovno
zamietnuť. V dôsledku tejto skutočnosti sa stáva, že spoločenská zmluva
alebo jej zmena nie sú platné. V iných prípadoch sa u nekompletných
žiadostí pristupuje k výzve na odstránenie predmetného nedostatku.

46

Právny dohľad je nad činnosťou obchodných spoločnosti po ich zápise do
obchodného registra vykonávaný prostredníctvom registrových súdov.
Ich dohľad sa vzťahuje len na kontrolu dodržiavania právnych noriem
predpísaných pre obchodné spoločnosti a na skúmanie ich legitímnosti.
Túto skutočnosť možno vysvetliť tým, že činnosť obchodných spoločností
spadá aj pod kontrolu ďalších správ, napríklad daní alebo bezpečnosti a
ochrany zdravia pracujúcich a podobne, u ktorých dohľad nad
dodržiavaním zákonností je možné zabezpečiť iným odborným orgánom.
Hlavným cieľom kontrolných zložiek je u obchodných spoločností vynútiť
zákonnosť ich činností.
Registrové súdy u obchodných spoločnostiach kontrolujú či ich orgány
(valné zhromaždenie, zhromaždenie členov, a pod.), vytvorené v zmysle
zákona konajú v zmysle zákona a v súlade s ich zakladateľskými listinami
(spoločenskou zmluvou, zakladateľskou listinou a stanovami). V prípade,
ak registrový súd zistí, že rozhodnutia orgánov obchodných spoločností
nie sú v súlade so zákonom, respektíve sú v rozpore s ustanoveniami jej
zakladateľských listín, na ich odstránenie môžu uplatniť rôzne opatrenia.
Registrový súd môže podať žalobu z pozície úradu ako aj na žiadosť. Až
do doby odstránenia zistených nedostatkov a obnovenia právneho stavu,
môže registrový súd činnosť obchodnej spoločnosti pozastaviť.
Pozastavenie môže nariadiť nanajvýš na 90 dní. Ak sa ani po tejto lehote
registrovým súdom zistené nedostatky neodstránia, registrový súd
spoločnosť deklaruje za zrušenú.
Registrové súdy nadrámec ich dohliadania a skúmania dodržiavania
právnych noriem má aj praktické aspekty. Medzi inými zabezpečovanie
informácií dostupných pre širokú verejnosť a veriteľov za účelom
zvyšovania ich ochrany, a to poskytovaním informácií o stave a činnosti
obchodných spoločností (o ich názve, sídle, podnikateľskej činnosti,
majetkových pomeroch, údaje o štatutároch, a pod.). V tomto ohľade
predmetné údaje a skutočnosti musia byť v súlade s ustanoveniami
právnych predpisov verejne dostupné. Dostupnosť informácií má dve
podoby, jednak registrácia údajov ako aj ich zverejnenie.
Pre obchodné spoločnosti sú povinné pre zverejňovanie aj niektoré ďalšie
údaje a skutočnosti. Pod zverejňovaním sa rozumie voľná dostupnosť pre
verejnosť. Zverejnenie môže mať dve podoby. Na jednej strane v
oficiálnom vestníku registrových súdov ako aj registráciou dôležitých
údajov v obchodnom registri. Na druhej strane zverejňovanie údajov je
povinnosťou aj samotnej obchodnej spoločnosti. Spoločnosť zverejňuje
ňou vybrané údaje v médiách registrovaných a označených v jej
zakladateľských listinách.
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Samozrejme povinnosť zverejňovania údajov a činnosti obchodných
spoločností sa nevzťahuje úplne na všetky jej údaje.
Obchodná
spoločnosť má právo na uchovanie niektorých údajov v úplnom utajení.
Medzi takéto údaje možno zaradiť napríklad rôzne technologické opisy,
zoznamy zákazníkov, obchodné a marketingové údaje, ktorých
zverejnenie by spelo k znevýhodneniu ich spoločnosti. Z uvedeného
dôvodu sa povinnosť zverejňovania údajov na údaje s takýmto
charakterom nevzťahuje.

1.1. Zrušenie spoločnosti
Ak celé imanie spoločnosti neprešlo na právneho nástupcu a
ak zákon neustanovuje inak, vykoná sa likvidácia spoločnosti. Ak
spoločnosť nie je insolventná, dokáže si plniť svoje záväzky, môže sa
pristúpiť k jej zrušeniu.
Likvidáciu vykonáva štatutárny orgán ako likvidátor, ak zákon
neustanovuje inak. O likvidácii spoločnosti sa môže rozhodnúť
rozhodnutím jej spoločníkov alebo najvyššieho orgánu, prípadne
rozhodnutím súdu o zrušení spoločnosti (v prípade nútenej likvidácii).
Likvidáciu nemožno ukončiť do tej doby, pokiaľ spoločnosť eviduje také
známe pohľadávky a záväzky, o ktorých v rozdelení majetku nie je
rozhodnuté. Spoločnosť po prebehnutí likvidačného procesu môže
registrový súd požiadať o jej výmaz z obchodného registra, respektíve aj
pred ukončení likvidačného procesu, v prípade, ak rozhodujúce právo
typu obchodnej spoločnosti to umožňuje.
V občianskom zákonníku č. V z roku 2006 sú uvedené podrobné pravidlá
pre výkon registrácie, zápisu a likvidácie spoločnosti.
1.2. Vyhlásenie konkurzu a likvidácia spoločnosti
Prípad insolventnosti obchodnej spoločnosti je možné riešiť
prostredníctvom úpadku a následnej reorganizácie spoločnosti. Ak to
možné nie je, potom uplatnením likvidácie a následným zánikom
spoločnosti v zmysle Zákona č. XLIX. z roku 1991 o postupoch vyhlásenia
konkurzu a likvidácie spoločnosti, ktorý bol Parlamentom prijatý na
zabezpečenie ochrany záujmov veriteľov.
Počas konkurzného konania dlžník sa pokúsi o získanie odkladu platby s
cieľom uzavretia dohody o konkurznom vyrovnaní.
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Cieľom likvidačného postupu je zabezpečiť práva veriteľov, na možnosť
uplatnenia si svojich neuspokojených pohľadávok právnou cestou u
spoločnosti, ktorá zaniká bez právneho nástupcu.
Do postupu konkurzu a likvidácie spoločnosti spadá celý majetok
spoločnosti, s ktorým obchodná spoločnosť v čase ich zahájenia
disponuje, rovnako ako aj majetok, ktorý sa po zahájení procesu získa.
Proces likvidácie je možné vykonať na základe žiadosti dlžníka, veriteľa,
likvidátora, úradne zrušením konkurzu pre nedostatok majetku
spoločnosti, podnetu registrového súdu ale rozhodnutím súdu o zrušení
spoločnosti.
V prípade ak sa proces likvidácie koná na podnet veriteľa, jeho
povinnosťou je v žiadosti uviesť výšku a charakter svojej pohľadávky voči
veriteľovi, lehotu uplynutia doby splatnosti s krátkym opisom, že prečo
považuje dlžníka za neschopného plniť si svoje záväzky voči nemu. K
žiadosti je potrebné dokladovať dokumenty potvrdzujúce pravdivosť
údajov uvedených v predkladanej žiadosti.
V zmysle uplatnenia osobitného právneho nariadenia súd stanovuje
likvidátora spoločnosti elektronicky náhodným výberom
Dňom zahájenia likvidácie spoločnosti sa všetky jej záväzky stávajú
splatnými. Zahájením likvidačného procesu sa končia všetky práva
majiteľa voči obchodnej spoločnosti.
V prípade ak sa voči dlžníkovi likvidačný proces iniciuje po súdnom
rozhodnutí o jeho likvidácii, a ak sa preukáže, že v čase zahájenia
likvidačného procesu dlžník dosiahol záväzky, ktoré o 50 % prevyšovali
hodnotu jeho majetku, likvidátor alebo veriteľ majú právo iniciovať
podnet na prešetrenie vyplatených podielov zo zisku jeho spoločníkom v
období 3 rokov pred zahájením likvidačného procesu. Súd nariadi
použitie predmetných podielov vyplatenými jednotlivým spoločníkom na
vyrovnanie záväzku voči veriteľom. Ak sa jedná o bývalého člena, ktorý za
záväzky spoločnosti ručil obmedzene a pred súdom dokáže, že v čase
vyplatenia jeho vkladu dlžník bol schopný plniť svoje záväzky voči
veriteľom v plnej výške a strata majetku spoločnosti vznikla až v čase po
jeho vyrovnaní, respektíve ak dlžník síce nebol schopný plnenia si svojich
záväzkov, ale vystupujúci člen konal s tým najlepším úmyslom.
Ak v obchodnej spoločnosti nastane situácia ohrozujúca ďalšieho plnenia
si záväzkov, jeho konatelia pri svojich rozhodnutiach musia mať na
zreteli v prvom rade záujmy svojich veriteľov. Ak tak neučinia ich
konanie môže byť súdne trestané potrestané uložením finančnej pokuty.
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Likvidátor počas výkonu likvidačného procesu môže podať podnet na súd
na stanovenie náhrady škody spôsobené veriteľom spoločnosti, ktoré im
konatelia spoločnosti so svojim konaním spôsobili v období troch rokov
spätne od dátumu zahájenia likvidačného procesu.
Štatutárny zástupca (konateľ) obchodnej spoločnosti, ktorej činnosť bola
ukončením konania na jej likvidáciu z obchodného registra vymazaná,
dva roky od výmazu spoločnosti nemôže byť štatutárom (konateľom) inej
obchodnej spoločnosti počas dvoch rokov plynúcich od dátumu
vykonania výmazu spoločnosti, ktorej činnosť riadil alebo nejakým
spôsobom priamo svojimi rozhodnutiami ovplyvňoval rok pred jej
zánikom.
Po likvidácii a zániku spoločnosti bez právneho nástupcu členovia
spoločnosti majú nárok na uplatnenie si odškodného od zástupcov
spoločnosti (konateľov), a to v čase najneskôr do 1 roka odo dňa
vykonania výmazu spoločnosti. Tieto práva sa vzťahujú len na členov
spoločnosti, ktorých členstvo v spoločnosti zaniklo až výmazom
spoločnosti z obchodného registra.
Spoločnosť zaniká jeho výmazom z obchodného registra. Register
zaznamenáva aj tú skutočnosť, že z akého titulu došlo k výmazu.
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2. Verejná obchodná spoločnosť (v.o.s.)a komanditná
spoločnosť (k.s.)
Tieto dve spoločnosti majú charakter obchodných spoločností, ich
základom je spolupráca dvoch alebo viacerých spoločníkov v zmysle
spoločenskej zmluvy.
Verejná obchodná spoločnosť ako aj komanditná spoločnosť sú
samostatnými právnymi subjektmi, ktoré vznikajú za účelom spoločného
vykonávania obchodnej činnosti. Takéto spoločnosti obyčajne majú
nižšie kapitálové vybavenie a menej spoločníkov, sú to malé podniky vo
vlastnom zmysle slova, kde je veľmi dôležitý súlad a vzájomná dôvera
medzi spoločníkmi. Tieto formy sú vhodné pre dvojčlenné malé rodinné
podnikanie. Aj keď v zásade poskytuje vhodný právny rámec na
hospodársku spoluprácu aj pre viac právnických osôb. Najviac sú však
vhodné pre malé obchodné spoločnosti pozostávajúce z niekoľkých
fyzických osôb. V praxi oveľa obľúbenejšou formou sa ukazuje byť
verejná obchodná spoločnosť.
Fyzická osoba môže byť súčasne spoločníkom iba v jednej verejnej
obchodnej spoločnosti, respektíve iba v jednej komanditnej spoločnosti
môže byť komplementárom s ručením neobmedzeným. Maloletá osoba
nemôže byť spoločníkom vo verejnej obchodnej spoločnosti, ďalej
nemôže byť komplementárom a komanditistom s neobmedzeným
ručením v komanditnej spoločnosti. Fyzická osoba samostatne
vykonávajúca podnikateľské aktivity nemôže byť členom verejnej
obchodnej spoločnosti a komplementárom s ručením neobmedzeným.
Pre založenie verejnej obchodnej a komanditnej spoločnosti platia
všeobecné pravidlá zakladania obchodných spoločností: prvým krokom je
uzatvorenie spoločenskej zmluvy. Spoločenská zmluva musí byť
spracovaná notárom, formou notárskej zápisnice alebo advokátom, resp.
právnym poradcom pre zakladanie a musí byť nimi podpísaná.
Spoločenská zmluva musí byť podpísaná každým spoločníkom. Návrh na
zápis do obchodného registra treba podať (spolu so žiadosťou a
nevyhnutnými prílohami) od podpisu spoločenskej zmluvy najneskôr do
30 dní. Podanie návrhu je povinnosťou spoločníkov, oprávnených na
obchodnú činnosť spoločnosti. Proces zakladania spoločnosti sa úspešne
završuje zápisom do obchodného registra a zverejnením oznámenia o
tejto skutočnosti. V konaní pred registrovým súdom sa vyžaduje právne
zastúpenie.
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2.1. Verejná obchodná spoločnosť (v.o.s.)
Spoločníci verejnej obchodnej spoločnosti sa zaväzujú vykonávať
spoločne obchodnú činnosť a na tento účel poskytnú spoločnosti
potrebný majetok. Za činnosť spoločnosti znášajú neobmedzenú
spoločnú zodpovednosť. Obchodné meno musí obsahovať označenie
„közkereseti társaság“ (t.j. verejná obchodná spoločnosť) alebo skratku
„kkt.“ (v.o.s.).
Štatút: Subjekt bez právnej subjektivity. To, že v.o.s. a k.s. nemajú
právnu subjektivitu, má v prvom rade praktické dôvody. Absencia
právnej subjektivity spoločnosti prakticky nespôsobuje žiadne problémy
ani újmy. Má to skôr výhody, nakoľko ide o jednoduchšiu formu
podnikania, z viacerých pohľadov ich posudzovanie má jednoduchší
priebeh (napr. registrácia, výška správnych poplatkov, nižšie poplatky na
zverejnenie, jednoduchšie zrušenie, a jednoduchšie transformačné
pravidlá na inú formu podnikania).
Založenie: Ide o právnickú osobu zakladanú spoločenskou zmluvou
fyzických osôb.
Základné imanie: tvorí sa peňažným a nepeňažným vkladom
spoločníkov, ktoré musia poskytnúť pre potreby spoločnosti. Zákonom
nie je stanovený termín na ich poskytnutie. Spoločníci spoločnosti sa na
tom môžu spoločne a slobodne dohodnúť. V spoločenskej zmluve
združenia sa ale výšky, spôsob a termíny poskytnutia vkladov
jednotlivých spoločníkov uviesť musia.
Jednotlivým členom spoločnosti povinnosť zvyšovania svojich vkladov do
spoločnosti, nadrámec ich uvedenia v spoločenskej zmluve, nevzniká a
ani v prípade straty vzniknutú stratu vyrovnávať. Spoločníci o vrátenie
svojich vkladov do spoločnosti nemôžu požiadať, pokiaľ spoločnosť alebo
jeho členstvo v spoločnosti nezaniknú. Minimálna výška základného
imania spoločnosti a jej spoločníkov nie je zákonom stanovená.
Členstvo s v spoločnosti zaniká:
- ak si spoločník svoje povinnosti vkladu v zmysle spoločenskej zmluvy
ani na vyzvanie, aby tak učil, nesplnil;
- spoločným rozhodnutím členov spoločnosti;
- vylúčením člena;
- riadnou výpoveďou;
- výpoveďou s okamžitou platnosťou;
- prevodom obchodného podielu;
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- smrťou spoločníka alebo jeho zánikom;
- ak jeho zachovanie by bolo protizákonné.
Ukončením členstva sa s členom spoločnosť vyporiada (bez prevodu
obchodného podielu na iný subjekt) podľa skutkového stavu,
vyčísleným ku dňu zániku jeho členstva. Odchádzajúcemu členovi – ak
nedôjde k zhode – spoločnosť z vlastného imania spoločnosti vyplatí
vyrovnávací podiel
zodpovedajúci pomeru hodnoty medzi
registrovaným základným imaním a výškou jeho splateného vkladu.
Vylúčený spoločník ako aj spoločník, ktorého sa prevod jeho podielu
týka, ručí za záväzky spoločnosti voči tretej osobe od zániku jeho
členstva počítajúc ešte 5 rokov, podobne ako tomu bolo v čase počas
jeho členstva. Toto nariadenie sa musí správne aplikovať i na právneho
nástupcu vylúčeného spoločníka, ktorý členstvo v spoločnosti neprijal.
Zodpovednosť spoločníkov: V prvom rade spoločnosť ručí svojim
základným imaním. V prípade, ak základné imanie na vyrovnanie
záväzku nepostačuje, ručenie sa bezprostredne, neobmedzene a
nerozdielne prenáša i na jej členov. To znamená, že členovia za záväzky
spoločnosti neručia len do výšky svojho vkladu ale v prípade potreby aj
celým svojim majetkom. Členovia sa na činnosti a rozhodovaní
spoločnosti osobne podieľajú (nie je to povinné), za čo im môže
prináležať osobitný honorár. Za osobnú spoluprácu nie je možné
považovať riadenie, zastupovanie, reprezentáciu spoločnosti a činnosti
vykonávané na základe pracovnej alebo občianskej zmluvy.
Spoločnosť za svoje záväzky zodpovedá v prvom rade majetkom
spoločnosti. Ak majetok spoločnosti oprávnenú pohľadávku nepokrýva,
za záväzky spoločnosti zodpovedajú neobmedzene a nerozdielne jej
spoločníci vlastným majetkom. Spoločníci – mimo ich zodpovednosti –
môžu byť spolu so spoločnosťou žalovaní. Spoločník, ktorý do spoločnosti
pristúpil, ručí aj za záväzky spoločnosti vzniknuté pred jeho pristúpením,
pokiaľ spoločenská zmluva neurčuje inak.
Orgány spoločnosti: Najvyšším orgánom v.o.s. je zhromaždenie
spoločníkov. Účasť na činnosti zhromaždenia spoločníkov musí byť
umožnená každému spoločníkovi.
Zhromaždenie spoločníkov rozhoduje vo veciach, ktoré do pôsobnosti
najvyššieho orgánu spoločnosti zveruje zákon alebo spoločenská
zmluva. Spoločníci s trojštvrtinovou väčšinou hlasov môžu zveriť do
pôsobnosti zhromaždenia rozhodovacie právomoci v ľubovoľných
otázkach.
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Pri rozhodovaní hlasy spoločníkov majú rovnakú váhu. Spoločenská
zmluva môže ustanoviť iný pomer hlasov, každý zo spoločníkov však má
právo minimálne na jeden hlas. Rozhodnutia združenia spoločníkov sa
prijímajú nadpolovičnou väčšinou všetkých hlasov. Odlišné ustanovenia
spoločenskej zmluvy sú neplatné. Rozhodnutia sa prijímajú
jednoduchou väčšinou hlasov, s výnimkou tých prípadov, kde sa k
rozhodnutiu v zmysle zákona alebo spoločenskej zmluvy vyžaduje
trojštvrtinová väčšina hlasov.
Obchodné vedenie: Na obchodné vedenie spoločnosti je oprávnený
každý spoločník a to bez časového obmedzenia, pokiaľ spoločenská
zmluva neustanovuje inak. Spoločníci v spoločenskej zmluve môžu
poveriť jedného alebo viacerých spoločníkov obchodným vedením
spoločnosti, v takom prípade ostatní členovia strácajú toto oprávnenie.
Spoločníci poverení obchodným vedením môžu konať samostatne.
Spoločenská zmluva môže určiť aj tak, že spoločníci poverení vedením
môžu konať len spoločne.
Štatutárnymi zástupcami spoločnosti sú spoločníci poverení obchodným
vedením spoločnosti, ktorí konajú v mene spoločnosti v súlade s
ustanoveniami spoločenskej zmluvy.
Zánik: Ak v dôsledku zániku právneho vzťahu spoločníkov voči
spoločnosti počet spoločníkov poklesne na jeden, spoločnosť zaniká len v
tom prípade, ak v lehote do 6 mesiacov na registrový súd neohlási nového
spoločníka. Jediný člen je oprávnený na obchodné vedenie spoločnosti a
na konanie v mene spoločnosti aj v tom prípade, ak mu takéto
oprávnenie v minulosti spoločenská zmluva neumožňovala. Oprávnenie
na obchodné vedenie spoločnosti mu zaniká dňom zápisu likvidátora do
obchodného registra vykonaného na základe súdneho rozhodnutia alebo
vstupom nového spoločníka do spoločnosti. V prípade zániku spoločnosti
bez právneho nástupcu hodnota majetku zostávajúca po vyrovnaní
všetkých záväzkov spoločnosti sa rozdelí medzi spoločníkov v pomere,
akým sa na spoločnom majetku podieľali, pokiaľ spoločenská zmluva
neustanovuje inak.
Verejná obchodná spoločnosť sa môže zmenou spoločenskej zmluvy
transformovať na komanditnú spoločnosť a komanditná spoločnosť na
verejnú obchodnú spoločnosť. Transformáciou verejnej obchodnej
spoločnosti na komanditnú spoločnosť sa spoločníkom spôsob ich
neobmedzeného ručenia mení na spôsob obmedzeného ručenia za
záväzky spoločnosti, avšak za záväzky verejnej obchodnej spoločnosti,
ktoré vznikli pred zmenou typu obchodnej spoločnosti ručia i naďalej
neobmedzene a to počas nasledujúcich piatich rokov.
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2.2. Komanditná spoločnosť (k.s.)
Aj na činnosť komanditnej spoločnosti sa vzťahujú zákony týkajúce sa
obchodných spoločností, ak spoločenská zmluva neustanovuje inak.
V spoločenskej komanditnej spoločnosti sa spoločníci zaväzujú za
účelom podnikania vykonávať spoločnú hospodársku činnosť, pričom
minimálne jeden zo spoločníkov (komplementár) ručí za záväzky
spoločnosti, ktoré prevyšujú jej majetok všetkým svojím majetkom
a s ostatnými komplementármi spoločne a nerozdielne, kým minimálne
jeden zo spoločníkov (komanditista) je povinný splatiť vklad vo výške,
ako je to stanovené v spoločenskej zmluve, za záväzky spoločnosti však
neručí – s výnimkou prípadov, ktoré sú stanovené zákonom. Obchodné
meno spoločnosti musí obsahovať označenie „betéti társaság“ (t.j.
komanditná spoločnosť) alebo skratku „bt.“ (t.j. k.s.).
Štatút: Subjekt bez právnej subjektivity.
Založenie: Spoločenskou zmluvou právnických a fyzických osôb.
Základné imanie: Podobne ako v prípade verejnej obchodnej spoločnosti.
Zodpovednosť spoločníkov: Komplementári (beltag) ručia ako v prípade
člena verejnej obchodnej spoločnosti, komanditista (kültag) do výšky
svojho vkladu. Komanditista obyčajne nie je oprávnený na obchodné
vedenie a zastupovanie spoločnosti, ak spoločenská zmluva neustanovuje
inak.
Právne postavenie komanditistu v komanditnej spoločnosti je teda veľmi
špecifické. V zásade sa to prejavuje v tom, že komanditista komanditnej
spoločnosti je povinný iba splatiť majetkový vklad vo výške, ako je to
uvedené v spoločenskej zmluve, za záväzky spoločnosti (voči tretím
osobám) však neručí.
Orgány spoločnosti: Najvyšším orgánom je zhromaždenie
spoločníkov. Na činnosti zhromaždenia spoločníkov sa spolupodieľa aj
komanditista spoločnosti.
Obchodné vedenie: Na obchodné vedenie spoločnosti je oprávnený len
komplementár. Komanditista je oprávnený na obchodné vedenie výlučne
iba vtedy, ak v spoločnosti už nie je ani jeden spoločník, oprávnený na
obchodné vedenie a zastupovanie spoločnosti – ak spoločenská zmluva
neustanovuje inak – oprávnenie bez časového obmedzenia.
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Komanditista, ktorý bol predtým komplementárom spoločnosti, do
piatich rokov ručí za dlhy spoločnosti voči tretím osobám, ktoré vznikli
pred termínom zmeny jeho postavenia spoločnosti.
Zánik: Ako v prípade verejnej obchodnej spoločnosti. Ak zo spoločnosti
vystúpia buď všetci komplementári alebo všetci komanditisti, do 6
mesiacov od odchodu posledného komplementára alebo posledného
komanditistu spoločnosť zaniká, vynímajúc ak by sa poslední spoločníci
(komplementári alebo komanditisti), ktorí zostali nedohodli na ďalšom
fungovaní spoločnosti formou verejnej obchodnej spoločnosti a túto
zmenu nenahlásili na príslušný registrový súd.
3. Spoločnosť s ručením obmedzeným (spol. s r.o.)
Táto spoločenská forma je najjednoduchšou obchodnou spoločnosťou
vhodnou pri nižšom počte členov. Obchodná spoločnosť, ktorej základné
imanie tvoria vopred určené vklady spoločníkov, ktorých povinnosť voči
spoločnosti sa obmedzuje na splatenie vkladu zapísaného v obchodnom
registri, prípadne v súlade so spoločenskou zmluvou poskytnúť aj iné
peňažné a majetkové vklady. Spoločník ručí za záväzky spoločnosti – s
výnimkou niektorých, zákonom stanovených prípadov – obmedzene len
do výšky svojho vkladu. Obchodné meno spoločnosti musí obsahovať
označenie „a korlátolt felelősségű” (spoločnosť s ručením obmedzeným)
prípadne skratku „kft.” (spol. s r.o. alebo s.r.o.).
Štatút: Právnická osoba.
Založenie: Spoločenskou zmluvou právnických osôb, fyzických osôb
(zakladateľom môže byť aj jeden člen: jednočlenná spoločnosť). Je
zakázané získavať spoločníkov formou verejnej výzvy. V spoločenskej
zmluve sa stanovuje výška vkladov spoločníkov, ako aj hlasovacie práva v
závislosti od výšky vkladu.
Majetkom spoločnosti je základné imanie, ktoré sa skladá z vkladov
jednotlivých spoločníkov. Hodnota vkladu spoločníka musí byť
minimálne 100 tis. forintov. Hodnota vkladu sa vyjadruje vo forintoch a
musí byť deliteľná desaťtisícom. Každý spoločník má jeden vklad. V
súlade s predpismi o spoločnom majetku jeden vklad môže byť
vlastníctvom viacerých spoločníkov. Základné imanie tvoria majetkové
vklady spoločníkov, ktoré môžu mať charakter peňažných a nepeňažných
vkladov. Hodnotu nepeňažného vkladu určuje sám spoločník a ostatní to
schvália. Ak s určovaním hodnoty nepeňažného vkladu nebol poverený
audítor alebo znalec, potom sa musia určiť kritériá ohodnotenia
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nepeňažných vkladov. Prehlásenia spoločníkov o hodnote nimi
vkladaného nepeňažného vkladu tvorí jednu z povinných príloh žiadosti
o zápis spoločnosti. Povinnosťou spoločníkov je predmetné prehlásenia
poskytnúť konateľovi spoločnosti pre potreby registrácie na registrovom
súde.
Hodnota základného imania nesmie byť nižšia ako päťstotisíc
forintov.
Pred podaním návrhu na zápis spoločnosti do obchodného registra musí
byť z každého peňažného vkladu splatených najmenej 50 %. Ak peňažné
vklady neboli splatené v plnej výške pri založení spoločnosti, spôsob a
lehotu splatenia zvyšnej časti peňažných vkladov sa určuje v spoločenskej
zmluve. V lehote do jedného roka od zápisu spoločnosti do obchodného
registra musia byť splatené všetky peňažné vklady v plnej výške.
Nepeňažné vklady sa poskytujú v súlade s ustanoveniami spoločenskej
zmluvy. Ak pri zakladaní spoločnosti hodnota nepeňažného vkladu
dosahuje hodnotu polovice základného imania, nepeňažný vklad sa
poskytuje v plnej hodnote. Ak pri zakladaní spoločnosti nebol
poskytnutý nepeňažný vklad v plnej výške, v lehote do troch rokov od
zápisu spoločnosti do obchodného registra je spoločník povinný splniť
túto povinnosť.
Konatelia oznámia registrovému súdu bez zbytočného odkladu splatenie
celého vkladu každého spoločníka. Povinnosťou každého spoločníka je
finančný vklad splatiť a nepeňažné, majetkové vklady poskytnúť pre
potreby spoločnosti. Tejto povinnosti nemožno spoločníkov zbaviť. Po
dobu trvania spoločnosti nemôžu spoločníci žiadať o vrátenie ich vkladu.
Za vrátenie vkladu sa nepovažujú platby spoločníkom poskytnuté pri
znížení základného imania.
Spoločnosť môže založiť aj jedna osoba, resp. takáto spoločnosť môže
vzniknúť aj z už existujúcej spoločnosti získaním všetkých podielov
jedným spoločníkov (v ďalšom len spoločnosť s jedným spoločníkom).
Na založenie spoločnosti s jedným spoločníkom je potrebná
zakladateľská listina. Pri zakladateľskej listine je potrebné vhodne
aplikovať predpisy týkajúce sa spoločenskej zmluvy. Pred podaním
návrhu na zápis spoločnosti s jedným spoločníkom musia byť jeho
nepeňažné, majetkové vklady poskytnuté pre potreby spoločnosti v plnej
hodnote.
Spoločník sa okrem svojej vkladovej povinnosti môže zaviazať na
plnenie ďalších povinností, ako naor. Poskytnutie iného majetkového
vkladu. Za takúto vedľajšiu povinnosť možno považovať aj osobnú účasť
spoločníka na podnikaní, pokiaľ to nerobí ako zvolený funkcionár
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spoločnosti,
resp.
v rámci
pracovného
alebo
obdobného
občianskoprávneho pomeru. Podmienky plnenia vedľajších povinností
spoločníkov majú byť riešené v spoločenskej zmluve. Za plnenie týchto
povinností môže byť spoločníkovi vyplácaná osobitná odmena.
Prevodom obchodného podielu sa vedľajšie povinnosti spoločníka rušia,
s výnimkou prípadu, ak sa nadobúdateľ obchodného podielu so
súhlasom spoločnosti zaviaže pokračovať v plnení danej povinnosti.
Na krytie záväzkov spoločnosti spoločenská zmluva oprávňuje valné
zhromaždenie spoločníkov na rozhodnutie o povinnosti zvýšenia
majetku spoločnosti. V zmluve sa musí stanoviť maximálna výška, ktorú
je možné od spoločníkov požadovať, spôsob a lehoty ich poskytnutia,
ako aj spôsob ich vrátenia. Dodatočné platby nezvyšujú hodnotu
vkladov jej spoločníkov.
Obchodný podiel predstavuje práva a povinnosti spoločníka a im
zodpovedajúcu účasť na spoločnosti. Jeho výška sa určuje podľa pomeru
vkladu spoločníka k základnému imaniu spoločnosti, ak spoločenská
zmluva neustanovuje inak. K rovnakému obchodnému podielu
spoločníkov sa viažu rovnaké práva. Každý spoločník môže mať iba
jeden obchodný podiel. Pokiaľ sa spoločník zúčastňuje ďalším vkladom,
zvyšuje sa jeho obchodný podiel v pomere zodpovedajúcom výške
ďalšieho vkladu.
Obchodný podiel spoločníka je možné previesť na ostatných spoločníkov.
V spoločenskej zmluve sa členovia spoločnosti zaväzujú k poskytnutiu
predkupného práva obchodných podielov ostatným členom spoločnosti,
resp. prevod obchodného podielu na tretiu osobu je možné obmedzovať,
viazať k splneniu určitým podmienok.
Počas činnosti spoločnosti jej spoločníkom je možné vyplácať podiely len
v prípadoch ustanovených obchodným zákonníkom a splnením
podmienok stanovených Zákonom o účtovníctve č. C. z roku 2000,
(vynímajúc prípady ak ide o znižovanie základného imania). V prípade ak
v zmysle zákona o účtovníctve upravené základné imanie spoločnosti
nedosahuje stanovené základné imanie, alebo v prípade vyplatenia
podielov by sa základné imanie spoločnosti znížilo, nie je možné
k vyplateniu podielov pristúpiť.
V zmysle zákona o účtovníctve stanovením výšky ročného zisku po
zdanení, resp. jej doplnením o nerozdelený zisk z predchádzajúcich
rokov, vo výške o ktorej valné zhromaždenie spoločníkov rozhodlo, že je
možné medzi spoločníkov rozdeliť a zatiaľ ešte zostal nerozdelený,
spoločníci majú nárok na podiel zo zisku v pomere zodpovedajúcom ich
splateným vkladom, ak spoločenská zmluva neustanovuje inak. Konateľ
spoločnosti musí o vyplatení podielov spolu s prehlásením, že sa tým
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neohrozí platobná schopnosť spoločnosti oboznámiť valné zhromaždenie,
a to ešte pred ich vyplatením. Toto prehlásenie konateľ musí zaslať aj na
príslušný registrový súd, a to najneskôr do 30 dní.
Zodpovednosť členov: Spoločnosť zodpovedá za svoje záväzky voči
tretím osobám celým svojim majetkom. Spoločník ručí za záväzky
spoločnosti do výšky svojho nesplateného vkladu zapísaného v
obchodnom registri.
Najvyšší orgán: Najvyšším orgánom spoločnosti je valné zhromaždenie
spoločníkov.
Organizácia: Valné zhromaždenie zasadá najmenej raz za rok. Do jeho
pôsobnosti patrí schvaľovanie účtovnej závierky, rozhodnutie o rozdelení
zisku alebo úhrade straty, rozhodovanie o zvýšení alebo znížení
základného imania, vymenovanie, odvolanie a odmeňovanie konateľov,
rozhodovanie o zmene spoločenskej zmluvy, výber a odvolanie audítora,
schvaľovanie dodatočných vkladov.
Zákonom a spoločenskou zmluvou je možné kompetencie valného
zhromaždenia rozšíriť.
Ak zákon o účtovníctve, spoločenská zmluva alebo iný zákon týkajúci sa
obchodných spoločností predpisuje povinnosť vykonávania auditu, valné
zhromaždenie rozhodne o audítorovi a dohodne sa s ním na zásadných
bodoch auditu.
Valné zhromaždenie je schopné uznášania, ak sú prítomní spoločníci,
ktorí majú aspoň polovicu všetkých hlasov, (počet hlasov každého
spoločníka sa určuje pomerom hodnoty jeho vkladu k výške základného
imania spoločnosti), ak spoločenská zmluva neurčuje inak. V prípade ak
valné zhromaždenie nebolo uznášania schopné, opakované valné
zhromaždenie je potrebné zvolať najskôr do 3dní a najneskôr do 15 dní
od jej neúspešného zasadnutia, ak spoločenská zmluva neustanovuje
inak. Zvolanie opakovaného valného zhromaždenia je možné riešiť aj
označením jej podmienok na pôvodnej pozvánke na riadne zasadnutie
valného zhromaždenia.
K odsúhlaseniu zmien v spoločenskej zmluve je potrebná ¾ väčšina
platných hlasov. Pre navýšenie základného imania spoločnosti
zvyšovaním vkladov jednotlivých spoločníkov, prípadne oklieštenie práv
jednotlivým spoločníkom si vyžaduje súhlas všetkých členov valného
zhromaždenia.
Valné zhromaždenie zvoláva konateľ spoločnosti, ak spoločenská zmluva
neustanovuje inak. Spoločníkov na pozvánke na zasadnutie valného
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zhromaždenia je potrebné oboznámiť aj s jej programom. Každý zo
spoločníkov má právo predostrieť bod programu za účelom jeho
prerokovania na zhromaždenie, ak ho navrhne minimálne 3 dni pred jej
konaním. Zápisnicu o valnom zhromaždení pripravuje konateľ
spoločnosti. Obsahom zápisnice je miesto a čas jej konania, uznesenia,
návrhy a vyhlásenia predložené na valnom zhromaždení na prerokovanie
a listina prítomných spoločníkov a výsledky hlasovania.
Konateľ spoločnosti o prijatých rozhodnutiach vedie priebežnú
evidenciu, vedie knihu rozhodnutí. Členovia valného zhromaždenia môžu
prijímať rozhodnutia vo veciach patriacich do jeho pôsobností aj mimo
zasadnutí, ak spoločenská zmluva tak ustanovuje.
Vedenie spoločnosti: Štatutárnym orgánom spoločnosti je jeden
alebo viac konateľov. Konateľov vymenúva valné zhromaždenie z radov
spoločníkov alebo iných fyzických osôb. V zmysle spoločenskej zmluvy
môže mať každý zo spoločníkov právo na rozhodovanie a zastupovanie
spoločnosti, v takom prípade sú považovaní za konateľov spoločnosti.
Konateľa spoločnosti valné zhromaždenie volí na dobu určitú, a to
najviac na päť rokov, ak spoločenská zmluva neustanovuje inak. Ak
valné zhromaždenie pri voľbe konateľa spoločnosti nerozhoduje aj o
dĺžke trvania, potom zvolenie konateľa je platné na päťročné obdobie.
Poverenie na výkon funkcie sa stáva platným vyjadrením súhlasu
dotknutej strany. Konatelia sú opätovne zvoliteľní a rozhodnutím
valného zhromaždenia, bez povinnosti udania dôvodu, kedykoľvek
odvolateľní.
Konatelia sú povinní zachovávať obchodné tajomstvá spoločnosti, na
žiadosť spoločníkov podať správu o stave spoločnosti a umožniť im
nahliadnutie do účtovných a ďalších dokumentácii spoločnosti. V
prípade, ak by takejto požiadavke spoločníkov konateľ nevyhovej,
prostredníctvom registrového súdu má každý spoločník právo požiadať
o právnu pomoc. Registrový súd môže nariadiť sprístupnenie
informácií, resp. poskytnutie ich k nahliadnutiu. Členovia v zmysle
vyššie uvedených nariadení nesmú narúšať spravodlivé obchodné
záujmy, resp. obchodné tajomstvá.
Konateľ vedie zoznam spoločníkov. Konateľ má povinnosť zoznam
spoločníkov, resp. zmeny údajov v zozname spoločníkov ohlásiť
registrovému súdu.
Dozorná rada: V zmysle spoločenskej zmluvy majú spoločníci právo na
rozhodnutie vo veci zriadenia dozornej rady. Dozorná rada môže
pozostávať minimálne z troch a maximálne z pätnástich členov
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spoločnosti. Zriadenie dozornej rady je povinné, ak to zákon na ochranu
verejného majetku alebo predmetu podnikania spoločnosti vyžaduje, a to
nezávisle od typu, či spôsobu prevádzky spoločnosti. Ak spoločnosť
zamestnáva na plný pracovný úväzok v ročnom priemere viac ako 200
zamestnancov, a ak nie je dohodnuté s vedením spoločnosti inak,
zamestnanci majú právo účasti na kontrole riadenia prevádzky
spoločnosti. V takomto prípade 1/3 členov dozornej rady pozostáva zo
zástupcov zamestnancov.
Zánik: V zmysle ustanovení spoločenskej zmluvy, o zániku spoločnosti
rozhoduje jej valné zhromaždenie. Spoločnosť môže zaniknúť
prevodom na nástupnícku spoločnosť alebo bez nej.
V prípade ak spoločnosť zaniká bez jej právneho nástupcu, teda nie
prevodom na inú spoločnosť, spoločník sa na ručenie obmedzené
odvolávať nemôže, ak to počas činnosti spoločnosti zneužíval.
Spoločníci, ktorí svoje ručenie obmedzené, resp. samostatnú právnu
subjektivitu spoločnosti voči veriteľom zneužívali, za nevyrovnané
záväzky zrušenej spoločnosti preberajú neobmedzenú a nerozdielnu
zodpovednosť. V prípade zániku spoločnosti bez právneho nástupcu,
majetok, ktorý po vyrovnaní záväzkov voči veriteľom zostane sa rozdelí
medzi jej bývalých spoločníkov. Ak spoločenská zmluva neustanovuje
inak, v prvom rade sa spoločníkom vracajú ich dodatočné vklady a až
potom ich vyrovnávacie podiely vypočítané pomerom ich splateného
vkladu.
Ak počet spoločníkov klesne na jeden, spoločnosť nezaniká, pokračuje
vo svojej činnosti formou spoločnosti s jedným spoločníkom. V prípade
ak spoločnosť do jedného roka na registrový súd neohlási ďalšieho člena
spoločnosti, pôvodnú spoločenskú zmluvu je potrebné zmeniť na
zakladateľskú listinu.
4. Súkromná (uzavretá) akciová spoločnosť
Pojem akciová spoločnosť (a.s.) v zmysle obchodného
zákonníka.
Akciovou spoločnosťou (a.s.) je spoločnosť, ktorej základné imanie je
rozvrhnuté na určitý počet akcií s menovitou hodnotou. Akciová
spoločnosť môže byť súkromnou akciovou spoločnosťou alebo verejnou
akciovou spoločnosťou.
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Za verejnú akciovú spoločnosť sa považuje spoločnosť, ktorej všetky akcie
alebo časť akcií boli prijaté v zmysle osobitého zákona na obchodovanie
na regulovanom trhu, ako aj súkromné akciové spoločnosti, u ktorých sa
rozhodne časť alebo všetky akcie ponúknuť na obchodovanie na
regulovanom trhu. Akcia môže znieť na meno alebo na doručiteľa.
Stanovy môžu založiť právo akcionárov na výmenu akcie na meno za
akcie na doručiteľa a naopak.
Akcionárom je oprávnený zúčastniť sa na valnom zhromaždení, hlasovať
na ňom, požadovať na ňom informácie a vysvetlenia týkajúce sa
záležitostí spoločnosti a uplatňovať na ňom návrhy.
Súkromnou akciovou spoločnosťou sa spoločnosť stáva vtedy, ak má
všetky akcie vydané vo forme akcií na meno, jej akcie nie sú prijaté na
obchodovanie na trhu cenných papierov.
Zodpovednosť akcionárov: Za záväzky akciovej spoločnosti akcionári
zodpovedajú do výšky ich menovitej hodnoty akcií, z uvedeného dôvodu
akciová spoločnosť môže vznikať len za podmienky minimálneho vkladu
základného imania spoločnosti. Akcionárov zaväzuje vo vzťahu k
obchodnému tajomstvu povinnosť mlčanlivosti.
Základné imanie spoločnosti predstavuje súčet menovitých hodnôt
všetkých akcií.
Základné imanie verejnej obchodnej spoločnosti nemôže byť nižšie
ako 20 miliónov forintov a u súkromnej akciovej spoločnosti nie
menej ako 5 miliónov forintov.
Akciová spoločnosť môže vznikať finančným ale i nefinančným vkladom
jej akcionárov. Nefinančným vkladom môže byť majetkový vklad
(hmotný a nehmotný), výsledky duševnej práce (napr. hodnota aktív
technických, ekonomických a organizačných znalostí), nehmotný
majetok, ktorý môže byť uvedený - dlžníkom uznaná pohľadávka ako aj
pohľadávka potvrdená právoplatným rozhodnutím súdu
V prípade nefinančného vkladu (mimo výnimiek uvádzaných zákonom),
k stanovám spoločnosti je potrebné dokladovať stanovisko audítora alebo
stanovisko iného odborníka s opisom predmetu nefinančného vkladu a
jeho finančné ohodnotenie. V súvislosti s ocenením nehmotného
majetku potvrdenie, či protihodnota upísaných akcií zodpovedá hodnote
nefinančného vkladu akcionára.
Predloženie audítorskej správy k vkladanému nefinančnému vkladu nie
je žiaduce, ak akcionár v čase jeho vkladu disponuje vhodným auditom
nie starším ako tri mesiace, alebo ak nefinančný vklad predstavuje cenné
papiere, u ktorých sa trhová cena dá identifikovať.
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Osobitné ustanovenia súkromnej akciovej spoločnosti
Súkromnou akciovou spoločnosťou sa spoločnosť stáva vtedy, ak má
všetky akcie vydané vo forme akcií na meno, jej akcie nie sú prijaté na
obchodovanie na trhu cenných papierov. Zakladatelia akciovej
spoločnosti pri založení, o základnom imaní spoločnosti, preberaní
zodpovednosti, o orgánoch spoločnosti a jej činnosti konajú v zmysle
stanov, ktoré pri založení akciovej spoločnosti prijali. Akciovú spoločnosť
môže založiť aj jedna osoba, ak všetky akcie preberá jedna osoba,
zakladajúci akcionár. Akciová spoločnosť s jedným akcionárom môže
vzniknúť aj z už existujúcej akciovej spoločnosti, ak právo na vlastníctvo
všetkých jej akcií získa jeden akcionár.
V prípade súkromnej akciovej spoločnosti je zakázané získavať
akcionárov, resp. základné imanie prostredníctvom verejnej
výzvy. Stanovy súkromnej akciovej spoločnosti môžu obmedzovať
prevody obchodných podielov jej akcionárov. Obchodné meno
spoločnosti musí odrážať formu jej činnosti (súkromná akciová
spoločnosť musí mať uvedenú skratku „súkr.”).
Stanovy súkromnej akciovej spoločnosti môžu poradie vyplácania
dividend rozlišovať podľa priority jednotlivých akcií, pri vyplácaní
podielov na majetku, likvidačných zostatkov pri zániku spoločnosti, pri
zabezpečovaní predkupného práva pri prevode časti spoločnosti ako aj
v prípade menovania do jednotlivých orgánov spoločnosti.
Predstavenstvo spoločnosti vedie knihu akcionárov (nevynímajúc ani
dočasných akcionárov) v prípade akcie vo vlastníctve viacerých
akcionárov, uvádza ich spoločného splnomocnenca – meno (názov
firmy), bydlisko (sídlo), číslo akcionára, počet akcií ako aj ďalšie údaje
predpisujúce zákonom alebo stanovami akciovej spoločnosti. Aj
vymazané údaje v knihe akcií musia zostať identifikovateľné.
Najvyšší orgán: najvyšším orgánom spoločnosti je valné zhromaždenie,
ktoré pozostáva zo všetkých jej akcionárov. Valné zhromaždenie sa koná
najmenej raz za rok v lehote určenej stanovami a zvoláva ho
predstavenstvo, ak zákon neustanovuje inak, a to spôsobom a v lehotách
určených stanovami spoločnosti. V prípade potreby je možné kedykoľvek
zvolať jej mimoriadne zasadnutie.
Valné zhromaždenie rozhoduje väčšinou hlasov prítomných akcionárov,
pokiaľ tento zákon neustanovuje inak. Ak valné zhromaždenie nie je
uznášania schopné, pri opakovanom zasadnutí (zachovaním jej
programu) je uznášania schopné nezávisle na počte prítomných, ak
stanovy neustanovujú inak. Medzi zvolaným a opakovaným valným
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zhromaždením musia uplynúť minimálne 3 dni, najviac ale 21 dní. O
priebehu zasadnutia valného zhromaždenia je potrebné vyhotoviť
zápisnicu.
Vedenie spoločnosti: Ak obchodný zákonník neustanovuje inak,
výkonným orgánom spoločnosti je jej predstavenstvo, ktoré pozostáva
minimálne z troch a maximálne jedenástich fyzických osôb.
Predstavenstvo si volí svojho predsedu. Stanovy môžu predpisovať
voľbu predsedu predstavenstva aj priamo prostredníctvom valného
zhromaždenia. Predstavenstvo svoje úlohy a práva vykonáva ako jedno
výkonné teleso. Predstavenstvom prijatý rokovací poriadok predpisuje
členom predstavenstva ich úlohy a kompetencie, ktoré si nim vzájomne
rozdelili. Ak stanovy nepredpisujú voľbu predstavenstva a práva
predstavenstva preberá výkonný riaditeľ spoločnosti. Predstavenstvo
zabezpečuje riadne vedenie účtovníctva spoločnosti a jej spôsob
zverejňovania v zmysle platného zákona.
Kontrolný orgán: Stanovy akcionárom umožňujú zriadenie
kontrolného orgánu. Jej úlohou je dohliadať na výkon pôsobnosti
predstavenstva a uskutočňovanie podnikateľskej činnosti spoločenstva.
V prípade súkromnej akciovej spoločnosti je zriadenie dozornej rady
povinné ak o to požiada minimálne 5 % jej akcionárov.
Dozorná rada pozostáva minimálne z troch a nanajvýš pätnástich členov.
Zriadenie dozornej rady je povinné aj v tom prípade, ak nezávisle na type
spoločnosti a spôsobe jej činnosti, to zákon predpisuje. Dôvodom môže
byť ochrana verejného majetku alebo charakter činnosti vykonávaná
spoločnosťou.
Stanovy súkromnej akciovej spoločnosti môžu odvolanie členov
predstavenstva, ich odmeňovanie delegovať na dozornú radu. Ďalej
niektoré jej závažné rozhodnutia viazať na predchádzajúci súhlas
dozornej rady (rozhodujúca dozorná rada). V takýchto prípadoch medzi
riadiace funkcie, vedúcich pracovníkov spoločnosti sa považujú aj
členovia dozornej rady.
Zrušenie spoločnosti: O zrušení akciovej spoločnosti rozhoduje valné
zhromaždenie ¾ väčšinou. V prípade zrušenia akciovej spoločnosti bez
následníckej spoločnosti, po uspokojení všetkých veriteľov sa likvidačný
zostatok rozdelí medzi akcionárov v pomere zodpovedajúcom menovitej
hodnote ich akcii, pokiaľ zo stanov nevyplýva niečo iné. Ak spoločnosť
vydala zaknihované akcie, likvidátor po schválení účtovnej závierky,
konečnej správy o priebehu likvidácie a návrhu na rozdelenie
likvidačného zostatku zabezpečí ich zrušenie v evidencii zaknihovaných
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cenných papierov ustanovenej osobitným zákonom. Zrušením evidencii
cenných papierov ustanovenej osobitným zákonom vzniká akcionárovi
nárok na vyplatenie podielu na likvidačnom zostatku.
V čase zahájenia likvidačného procesu, resp. ak v čase likvidácie
spoločnosti základné imanie akciovej spoločnosti nebolo v plnej výške
splatené, likvidátor vyzve jednotlivých akcionárov na neodkladne
vyrovnanie ich záväzkov, a to na splatenie ich ešte nesplatených
finančných a nefinančných vkladov, ak je to z dôvodu vyrovnania
záväzkov akciovej spoločnosti voči tretím osobám nevyhnutné.
Ak akciová spoločnosť zamestnáva na plný pracovný úväzok v ročnom
priemere viac ako 200 zamestnancov, a ak nie je dohodnuté s vedením
spoločnosti inak, zamestnanci majú právo účasti na kontrole riadenia
prevádzky spoločnosti. V takomto prípade 1/3 členov dozornej rady
pozostáva zo zástupcov zamestnancov.

65

O zdaňovaní všeobecne
Jedným z príjmov do štátneho rozpočtu je daň z príjmu, ktorú platia
podnikateľské subjekty, ktoré podnikajú a vytvárajú zisk. Preto
podnikateľov, ďalej ako daňovníkov, štát tlačí na zdieľaní sa na
výsledkoch, ktoré z právomoci verejného činiteľa zdaňuje. Okrem toho
podnikateľovi ukladá povinnosť podieľať sa na daňovom mechanizme
a to: vyberanie daní a vykonanie daňových transakcií od iných
daňovníkov a daňových poplatníkov (napr.: daň z pridanej hodnoty, daň
z príjmu, spotrebná daň).
Podnikatelia – v zdaňovacom systéme platia daň, vyberajú daň a majú
zdaňovaním súvisiace a zákonom predpísané povinnosti. Základným
záujmom podnikateľov má byť dôkladná znalosť daňových predpisov,
znalosť právomoci a úradných metód v praxi.
Forma zdanenia, rozsah, spôsob a nástroje,
daňového systému, upravuje daňový zákon.
Daňový systém delí dane podľa druhov.

ktorým pôsobí v rámci

1.Dane, druhy daní
Podľa účelu zdanenia rozlišujeme :
 daň z podnikania a z obchodných ziskov (napr. daň právnických
osôb, daň z podnikania)
 daň z príjmu osôb (napr. daň z príjmu fyzických osôb)
 spotrebná daň (napr. spotrebné dane, dane z predaja všeobecne)
 daň z nehnuteľnosti (napr. daň zo stavieb, daň z pozemkov, daň z
motorových vozidiel)
 daň z prerozdelenia prevedených príspevkov, z príspevkov (napr.
zamestnávateľov a zamestnancov, národné kultúrne príspevky,
príspevky odborného vzdelávania)
2. Daňový úrad
Daňový úrad vykonáva činnosť správneho orgánu. Daňový úrad je z
právomoci oprávnený orgán konať v daňových záležitostiach, predpísať
povinnosť platenia dane daňovým poplatníkom.
Daňový úrad je zodpovedný za správne rozhodovanie, zavedenie,
vyberanie dane, evidenciu, vynucovanie, odvádzanie dane do štátneho
rozpočtu.
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Daňové úrady vykonávajú
povinnosti daňovníkov
neoprávneného použitia
dodržiavania právnych
povinnosti.

daňové kontroly s cieľom : dodržania daňovej
a zabránenia nezákonného krátenia a
dane, ako príspevku do štátneho rozpočtu,
predpisov, zisťovania porušenia daňovej

 Daňový a finančný kontrolný úrad (finančný úrad) a
orgány
Daňový úrad je štátom centralizovaný, nezávislý od samospráv, patrí pod
riadenie ministerstva financií.
Pri rozhodovaní vo veciach daní a podpory štátneho rozpočtu rozhoduje
daňový orgán prvého stupňa a to: Daňový úrad hlavného mesta (APEH),
resp. jeho krajský orgán.(www.apeh.hu)
 Colná a finančná správa (HC & FG) a orgány
Colné orgány postupujú v takých daňových veciach, ktoré priamo súvisia
s colným orgánom. Colná správa sa stáva daňovým orgánom iba v
prípade vyrubenia dane z pridanej hodnoty na dovezený tovar a pri
daňových štatistických záležitostiach.
Výkonným orgánom prvého stupňa je Colná a finančná správa a colný
úrad. (www.vam.hu)
 Miestne obecné úrady
Miestne obecné úrady sú zákonom poverené úradnými povinnosťami pri
vyberaní miestnych daní a poplatkov splatných verejných dlhov za
motorové vozidlá s vnútroštátnou poznávacou značkou. Miestne daňové
záležitosti spravuje miestny obecný daňový orgán, ktorý vyberá miestnu
daň.
 Finančné úrady
Od 1. januára 2007 vykonávaná činnosť Finančných úradov je súčasťou
činnosti Daňových úradov. V systéme zdaňovania jedným tradičným
prvkom zdanenia je daň z majetku, ktorú určuje a priznáva sám daňovník
a určuje sa na základe nahlásenia notára. Poplatok týkajúci sa príjmu z
nadobudnutia majetku predstavuje vrámci zdanenia majektu druhú
najväčšiu skupinu. Poplatok za nadobudnutie majetku je platené už na
otváracom dokumente (typicky lepené kolkovné). Určenie výšky
poplatku, zaplatenie, vymáhanie a kontrola zaplatenia poplatkov a všetky
ostatné úkony týkajúce sa zdanenia majetku vykonáva Finančný úrad
prvého stupňa.
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3. Dane
Formálne pravidlá zdaňovania by mali spĺňať dve všeobecné požiadavky:
zákonnosť a efektívnosť.
Zákonnosti konania, v užšom slova zmysle, prevádzkovanie
a dodržiavanie všetkých procesných požiadaviek daňových orgánov
a ostatných subjektov, ktorých sa daňové zákony týkajú.
Dodržiavanie daňových zákonov v právnom štáte nie je len požiadavkou
na orgány činné v konaní, ale zároveň daňových poplatníkov na ktorých
sa zákon vzťahuje a ich daňových povinností s cieľom overovania ich
súladu.
Daňové orgány majú napomáhať daňovým poplatníkom a iným osobám
pri plnení ich povinností voči daňovým orgánom.
Zdaňovacie právo je vzťah nielen medzi štátom, obecným úradom a
daňovníkom, vzťah nezávislý od iných, tiež vzťah na určenie daní.
4. Povinnosti podnikateľov
Daňové povinnosti sú koncepcie, ktoré zahŕňajú daňových poplatníkov, v
niektorých prípadoch aktíva aj iných daňových poplatníkov v peňažnej aj
nepeňažnej forme.
Daň vyberaná v rôznych fázach povinnosťou v peňažnej a nepeňažnej
forme, vo viacerých prípadoch nezávislá od činnosti daňových orgánov,
zákony sú nezávislé od rozhodnutí orgánov.
Daňovník má zákonom predpísanú povinnosť stanovenia dane a
stanovenie podpory rozpočtu, v záujme zaplatenia.
•

oznámiť, ohlasovať

•

vypočítať daň

•

priznať daň

•

zaplatiť daň a preddavky na daň

•

vystaviť potvrdenie a uchovávať

•

viesť evidenciu záznamov (účtovníctvo)

•

poskytnúť údaje

•

odpočítať daň, vybrať daň

Vymenované skutočnosti spolu predstavujú daňovú povinnosť.
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Jednotlivé povinnosti vyplývajú z jednotlivých konaní (prvá oznamovacia
povinnosť, vyhlásenie), iné povinnosti sa periodicky opakujú až do zániku
daňovej povinnosti daňovníka (daňové priznanie, platenie preddavkov na
daň), tretia skupina daňových povinností sú nepretržité (vedenie
evidencie záznamov, vystavenie potvrdenia a uchovávanie).
Žiaľ, daňové predpisy a zákony sa často menia a preto je dôležité, aby
podnikateľ mal poznatky o aktualizáciách týchto zákonov a predpisov.
Oznamovacia povinnosť
Všeobecným pravidlom je, že daňoví poplatníci sú povinní nahlásiť do
rôznych orgánov zmeny svojich údajov do 15 dní.
Registračná povinnosť
K učeniu tržieb, príjmov a stanoveniu zisku, vyčísleniu dane sú potrebné
doklady, potvrdenia a záznamy.
Požadované je zoradenie účtovných dokladov (Zákon C. z roku 2000)
vystavovanie dokladov, vedenie záznamov a účtovných kníh, ktoré v
prvom rade tvoria základ a v praxi slúžia na stanovenie, plnenie, kontrolu
daňovej povinnosti. Právne predpisy stanovujú ako vhodne vyhotoviť a
viesť dokumenty, knihy, záznamy, aby boli vhodné z hľadiska stanovenia
základu dane, vyčíslenia dane, oslobodenia od dane, daňovej výhody,
základu finančnej pomoci a sumy, ďalej zaplateniu a použitiu týchto
platieb a kontroly.
Povinnosť poskytovania údajov
Voči daňovému úradu predovšetkým, platiteľ, zamestnávateľ, poisťovňa,
pozemkový úrad, odbor miestnych poplatkov, finančné inštitúcie, Štátny
patentový úrad, orgán sociálneho zabezpečenia, úrad na vydávanie
povolení, licencií, vymenovaný orgán na poskytovanie informácií
ministerstva vnútra, podnikateľ zaoberajúci sa kúpou a predajom
motorových vozidiel je povinný predpísané zákony plniť a z dôvodu
sledovania ich plnenia pravidelne poskytovať informácie o údajoch
daňovníkov.
Platiteľ a zamestnávateľ ako platiteľ dane je povinný z vyplateného
príjmu podliehajúcej zdaneniu, zo zrazených preddavkoch na daň, z
právneho titulu uplatnených daňových úľav, pripraviť údaje a zaslať
daňovému úradu.
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Výpočet dane, daňové priznanie, zaplatenie dane
Daňovník si vypočítanú daň, daň na rozpočtovú podporu alebo
rozpočtová podpora na tento účel podá daňové priznanie na
štandardnom daňovom formulári.
Daňové priznanie obsahuje nevyhnutné údaje na identifikáciu
daňovníka, daňového základu, výnimiek, zliav, dane, resp. údaje na
výpočet základu a sumy rozpočtovej podpory.
Zaplatenie dane, využitie rozpočtovej podpory nenahrádza daňové
priznanie.
Daňovník je povinný podať daňové priznanie aj vtom prípade, ak daň už
zaplatil alebo má umožnené ju zaplatiť neskôr.
Daň zaplatiť v lehote splatnosti je povinnosťou toho daňovníka, ktorému
to zákon ukladá.
Zrážkovú daň, preddavkovú daň zaplatí ten, kto ju odpočítal. Vybranú
daň zaplatí dlžník.
Ak daňovník splatnú daň nezaplatí, môže byť sankčne stíhaný.
Sankcie
(Zákon o daniach z roku 2003 XCII. [ďalej :Art])
Porušenie v daňových zákonoch predpísaných povinností, ohrozuje
zdroje štátneho príjmu, preto porušenia spáchané v okruhu daňových
zákonov majú konzekvenciu vyjadrenú v peniazoch zaplateného do
štátneho rozpočtu.
Penále
V prípade oneskoreného zaplatenia dane, od dňa lehoty splatnosti, v
prípade využitia rozpočtovej podpory pred dňom lehoty splatnosti, treba
zaplatiť penále z omeškania do dňa lehoty splatnosti. Základ pre výpočet
penálov z omeškania z dane alebo rozpočtovej podpory je suma
nezaplatenej dane po lehote splatnosti resp. výška rozpočtovej podpory
využitej pred lehotou splatnosti.
Sadza penálov z omeškania je vypočítaná za každý kalendárny deň
násobený dvojnásobkom 1/365-tiny aktuálnej základnej úrokovej sadzby
Centrálnej banky.
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Zdaňovanie individuálneho podnikateľa
Individuálny podnikateľ – splnením zákonných požiadaviek – môže uplatňovať:

a) zdaňovanie v závislosti od výšky podnikateľského príjmu,
b) paušálne zdaňovanie,
c) paušálne zdaňovanie po položkách.

a) Zdaňovanie v závislosti od výšky podnikateľského príjmu

Individuálny podnikateľ, ktorý si zvolí zdaňovanie v závislosti od
podnikateľského príjmu, v súvislosti so svojim podnikaním platí trojakú daň.
A to:
1. Daň z podnikateľského príjmu za podnikateľský príjem, kde miera tejto dane
je 19 %,
Daňovník s daňovým základom do 50 miliónov forintov môže uplatniť 10
percentnú sadzbu dane, ak:
• si nebude uplatňovať daňové úľavy;
• V zdaňovacom roku bol zamestnávateľom v priemere aspoň jedného
zamestnanca (pričom do priemerného stavu zamestnancov nie je možné
započítať takých zamestnancov, u ktorých z ich príjmu zamestnávateľ mal
povinnosť odvádzal len príspevok na zdravotné poistenie),
• Jeho daňový základ v zdaňovacom období a v predchádzajúcom
zdaňovacom období
dosiahol minimálny príjem, minimálny zisk
(vynímajúc, ak ide o daňovníka oslobodeného od uplatňovania
minimálneho príjmu a minimálneho zisku),
• V zdaňovacom období vyhovel kritériám vládnych zákonov súvisiacich s
požiadavkami zabezpečovania zdravých pracovných vzťahov;
• V zdaňovacom roku, vykáže minimálne dvojnásobok minimálnej mzdy
platnej v prvý deň zdaňovacieho roka – vládne nariadenie na rozvoj regiónu,
stanovené podoblasti, resp. minimálne mzdy v danom regióne – a ak k pomeru
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priemerného počtu zamestnancov, výške ročných daní vykáže vhodnú výšku
odvodov do sociálnej a zdravotnej poisťovne.

2. Príjmy plynúce z vyplatených podielov 25 %
3. Zo sumárneho daňového základu výberom jednotlivých príjmov a ich
progresívnym zdaňovaním podľa sadzieb v jednotlivých pásmach.

Daň z podielu
Individuálny podnikateľ je oprávnený na podiel. Podmienkou oprávnenia
je, aby disponoval s fondom na podiely.
Výpočet fondu na podiely:
a) zdanený príjem z podnikania
b) položky, ktoré zvyšujú zdanený príjem z podnikania
c) položky, ktoré znižujú zdanený príjem z podnikania
d) Fond na podiely z podnikania (a + b - c)
Sadzba dane z podielu predstavuje 25%.
Preddavok dane za podnikateľský výber
Preddavok dane za podnikateľský výber treba vypočítať zosumarizovane a treba
ho zaplatiť do 15. v nasledovnom mesiaci po výbere. Sadzba dane sa určuje
progresívne, t.j. v závislosti od daňového pásma do ktorého je možné daňový
základ zaradiť.
Sumárny daňový základ od 1.januára 2010: berú sa do úvahy príjmy patriace do
sumárnych príjmov : príjmy spadajúce do vymeriavacieho základu zvýšený o 27
%.
Daňové sadzby pri daňovom základe:
Od 0 –
do 5.000.000 forintov
Od 5.000.001 forintov 850.000 forintov + a suma nad
Preddavok dane za podnikateľskú činnosť
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17 %
32 %.

Aj za podnikateľskú činnosť treba platiť preddavok dane. Suma preddavku dane
je 19% základu dane z podnikania, ktorý vznikol od začiatku roka. Treba ho
počítať zosumarizovane, podobne ako preddavok dane za podnikateľský výber.
Platí sa štvrťročne do 12. v mesiaci, ktorý nasleduje po štvrťroku.
b) Individuálny podnikateľ, ktorý používa paušálne zdaňovanie
Výpočet príjmu z výnosov
Individuálny podnikateľ, ktorý využíva paušálne zdaňovanie, vypočítava príjem
zo svojich výnosov, ktoré podliehajú zdaňovaniu s využitím niektorého z
domnelých nákladových podielov.
Je dôležité si uvedomiť, že pri výpočte príjmu na základe svojej činnosti
(činností), ktoré podliehajú zdaneniu si môže uplatniť nákladový podiel a v akej
výške.
Hlavné pravidlo je, že použiteľný nákladový podiel je 40%. To znamená,
že z jeho výnosov, podliehajúcich zdaneniu je príjem 60% , t.j. z každých 100
forintov 60 forintov. U niektorých zákonom uvedených činností použiteľný
nákladový podiel môže byť až 80%.
Domnelý nákladový podiel poskytuje krytie na všetky náklady, vrátane
odpisov hodnoty predmetov, ktoré boli zaobstarané skôr a aj počas obdobia
paušálneho zdaňovania.

Podmienky voľby paušálneho zdaňovania
Súkromná osoba od začiatku paušálneho zdaňovania
• Nie je v pracovnom pomere
• Jeho výnosy nepresiahli hranicu 15 miliónov forintov (v jednotlivých
(zákonom špecifikovaných) prípadoch 100 miliónov forintov (a to ani
v predchádzajúcom zdaňovacom roku)
• Ak podnikateľ svoje aktivity začína realizovať počas roka, svoje príjmy môže
zohľadňovať v závislosti od času, za ktorý ich získal.
Prevádzkuje obchody s potravinami, drogériu a predajne s liečivými
bylinkami, obchod s poľnohospodárskymi výrobkami.

Nezávisle od toho, že ktorý domnelý podiel nákladov je daňovník oprávnený
uplatniť, jeho uplatnením všetky jeho náklady a výdavky, v súvislosti s jeho
činnosťou, treba považovať za zaúčtované.
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Suma paušálnej dane
Daňovník platí daň zo svojho príjmu, vypočítaného pomocou podielu nákladov,
ktorý uplatňuje v zmysle predpisov.
Suma ročného príjmu
Miera dane
najviac 5.000.000 forintov
17 %
Ak viac ako 5.000.000 forintov, potom
850.000 forintov a za príjem nad touto 32 %
hodnotou

Dane z príjmu individuálneho podnikateľa, ktorý využíva zdaňovanie na
základe príjmu, minimálneho zisku z podnikania

V prípade ak počas zdaňovacieho obdobia u podnikateľa rozdiel jeho príjmov
a výdavkov nedosiahne rozdiel predstavujúci 2 % (alebo zákonom stanovený
príjem, resp. minimálny zisk), môže sa rozhodnúť, že:
• v daňovom priznaní spraví vyhlásenie, resp. vyplní doplňujúce tlačivo k
daňovému priznaniu (vydané Štátnym daňovým úradom), v zmysle daňového
zákona sa to považuje ako daňové priznanie;
• za daňový základ bude považovať príjem ako minimálny zisk.
c) Uplatňovanie skutočných nákladov
Podstatou zdaňovania uplatňovaním skutočných nákladov je, že daňový základ
sa určí rozdielom medzi príjmami a výdavkami, ktoré znižujú základ dane.
Uplatňovanie skutočných nákladov si vyžaduje vedenie riadneho účtovníctva
a oprávňuje subjekty pôsobiace v poľnohospodárskej prvovýrobe na uplatnenie
si tzv. kvót na zníženie príjmov.
Uplatnením
tohto
spôsobu
zdaňovania,
príjmy
pochádzajúce
z poľnohospodárskej prvovýroby je možné znížiť na začiatku každého mesiaca
• v prípade zamestnávania zdravotne postihnutých ľudí s minimálne 50%-ným
postihnutím, o sumu 24% mesačnej minimálnej mzdy na každú takúto
zamestnanú osobu,
- počas zamestnávania, ale najviac 12 mesiacov
• pri kontinuálnom zamestnávaní učňa po jeho úspešnom ukončení školy
a zložení odbornej skúšky, resp.
• zamestnaním nezamestnaného na riadnu pracovnú zmluvu
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a to sumou vo výške ich príspevkov do sociálnej poisťovne, a to nezávisle od
toho, že tieto náklady je v prípade riadne vedeného účtovníctva, t.j. uplatnením
reálnych výdavkov, si ich môže účtovať aj ako náklad znižujúci základ dane.
Prehlásenie nahrádzajúce
malovýrobcu:

daňové

priznanie

u poľnohospodárskeho

Ten poľnohospodársky prvovýrobca, ktorý neuplatňuje paušálne dane a jeho
ročné príjmy za zdaňované obdobie nie sú vyššie ako 4.000.000 forintov
a disponuje preukázateľnými účtovnými dokladmi preukazujúce vynaložené
náklady v minimálnej výške 20% jeho príjmov, svoju daňovú povinnosť môže
uskutočniť prehlásením. V prehlásení uvedie, že v zdaňovanom roku nemal
príjmy z poľnohospodárskej prvovýroby a disponuje potrebnými účtovnými
dokladmi. Účtovné doklady o používaní motorových vozidiel (v rámci 20%) sú
akceptovateľné len v tom prípade, ak sú podložené aj prostredníctvom knihy
jázd.
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DAŇ Z PRIDANEJ HODNOTY
(Zákon o dani z pridanej hodnoty č. CXXVII. z roku 2007)
Daň z pridanej hodnoty charakterizuje, že je to daň:
• všeobecná
• viac fázová daň z predaja
• daň za pridanú hodnotu
• daň zo spotreby.
Túto daň nazývame aj ako všeobecnú, nakoľko:
• až na niektoré služby, ktoré sú od dane oslobodené, sa týka dodania a
nadobudnutia tovaru za protihodnotu v tuzemsku a na poskytované služby v
plnom rozsahu
• sa týka dovozu tovaru do tuzemska
• sa týka predaja na export
daňovú povinnosť neovplyvňuje, že uskutočňovaný predaj má akú formu
vlastníctva (fyzická osoba, obchodná spoločnosť, družstvo, obchodná
spoločnosť vo vlastníctve štátu) a medzi akými typmi podnikateľskej
organizácie (napr. verejná obchodná spoločnosť, spoločnosť s ručením
obmedzeným, akciová spoločnosť) sa uskutočňuje.
Daň z pridanej hodnoty je viac fázová daň. Pod týmto pojmom sa rozumie, že
sa uplatňuje v každej fáze výroby (pri poskytnutí služby) u subjektu, ktorý za
predmetnú činnosť vystavuje faktúru. Na faktúre musí byť účtovaná. Túto
povinnosť voláme tiež „povinnosťou započítania dane”. A na faktúre túto daň
nazývame započítanou daňou.
Tým, že predajca tovaru daň na faktúre započíta, prejde na kupujúceho,
zaplatí ju kupujúci. Kupujúci na kupovanú vec, prijatú službu, dostane faktúru.
Na faktúre sa nachádza aj daň z pridanej hodnoty, ktorú si uplatnil obchodný
partner, a ktorú predajca ďalej posúva na kupujúceho. Výsledkom je, že daň sa
vracia k predajcovi produktu. Takáto daň sa u predajcu eviduje ako daň na
výstupe.
Daň uvádzaná na faktúrach v rámci zásobovania sa u kupujúceho nazýva daňou
na vstupe.
Daňovník má právo na vykonanie odpočtu a to odpočítaním dane na vstupe z
daní uplatňovaných na výstupe. Vniknutý rozdiel predstavuje jeho daňovú
povinnosť voči daňovému orgánu.
Pridaná hodnota
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Hodnotu, ktorú v jednotlivých fázach jednotlivý výrobcovia, predajcovia a pod.
k výrobnému materiálu, polotovaru, a pod. prostredníctvom svojej práce pridajú
(zhodnotia), voláme pridanou hodnotou.
Pridaná hodnota v jednotlivých výrobných fázach predstavuje osobnú spotrebu
(náklady na nájom, náklady na mzdy a pod.), započítanú amortizáciu a ďalšie
priame a vedľajšie náklady, ako aj zisk, ktorého výška často ovplyvňuje aj
trhové prostredie.
Spotrebná daň
Konečný spotrebiteľ /spotrebitelia, užívateľ / užívatelia nemôžu požadovať
vrátenie dane zaplatenej pri kúpe. Predmetná daň znižuje výšku efektívneho
dopytu a príjmy spotrebiteľov.
Pôsobnosť dane z pridanej hodnoty :
Daňovníkom dane z pridanej hodnoty môže byť fyzická osoba, právnická
osoba, spoločnosť bez právnej subjektivity, kto (ktorý) pod vlastným menom
môže získavať práva, preberať záväzky, môže žalovať a pod vlastným menom
vykonávať hospodársku činnosť.
Do okruhu hospodárskych činností zaraďujeme pravidelne alebo v rámci
obchodu vykonávané činnosti za účelom dosahovania príjmov, ako napr.
činnosti v oblasti poľnohospodárstva, ťažobného, stavebného a
spracovateľského priemyslu a pri činnostiach obchodu a služieb.
K posúdeniu či má subjekt povinnosti daňového poplatníka si vyžaduje mať k
dispozícii všetky potrebné podklady, a to súbežne. Napríklad v prípade predaja
ojazdeného osobného automobilu jej vlastníkom (nie podnikateľom),
predávajúceho nezaťažuje povinnosť daňového poplatníka, ani v tom prípade, ak
mu z predaja plynú príjmy, nakoľko predmetný predaj nebol realizovaný v rámci
podnikateľských aktivít.

Predaj tovaru
Prepustenie vlastníckych práv na vec za poskytnutú protihodnotu, ktorým nový
majiteľ získava oprávnenie nakladať s ňou ako s jej vlastníctvom.
Poskytnutie služby
Každá činnosť poskytnutá za protihodnotu, ktorú nie je možné považovať za
predaj tovaru.
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Dovoz tovaru
• pod pojmom dovoz tovaru sa rozumie nadobudnutie tovaru za protihodnotu z
území tretích štátov alebo iným spôsobom. Dovoz z iného členského štátu sa
v dôsledku spoločného trhového priestoru považuje za špecifický vnútroštátny
predaj
Protihodnota
Hodnota majetku použitá ako protihodnota na vyrovnanie záväzku, ktorá môže
predstavovať peniaze, prostriedok nahrádzajúci peniaze, hnuteľné a nehnuteľné
majetky, ako aj prepustenie niektorých práv (napríklad odovzdaním práva na
nájom).
Základ a sadzby dane z pridanej hodnoty
K tomu aby daňovník si mohol splniť svoje povinnosti k uplatneniu dane
a) musí stanoviť základ dane, a
b) na vystavenej faktúre započítať príslušnú daň.
Základ dane
1. Ak protihodnotu vyjadrujú v peniazoch
a)
protihodnota za predaný tovar a poskytnutú službu v tuzemsku
b)
nadobudnutie v rámci spoločenstva EÚ sa uplatňuje vyššie uvedené
c)
v prípade importu
- hodnota cla
+ vyrúbené clo
+ poplatky za colné odbavenie
+ započítané poplatky
+ spotrebná daň
+ prvý vnútroštátny dodatočný poplatok (ak existuje)
+ ďalšie, povinné príspevky (napr.: poplatok produktu)
- hodnota oslobodená od cla
2. Ak sa protihodnota nevyjadruje v peniazoch
a) produkt slúžiaci ako protihodnota alebo hodnota poskytnutej služby bez
DPH
Sadzba dane :
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1. základná sadzba dane predstavuje 25 %
• u každého produktu a služby, u ktorých zákon o dani z pridanej hodnoty
neustanovuje inak, neumožňuje uplatniť odlišnú sadzbu dane
2. znížená sadzba dane 5 %, napríklad
• v prílohe definované niektoré lieky a liečivá, knihy, denníky,
poskytované na diaľkové vykurovanie.

teplo

3. znížená sadzba dane 18 %, napríklad
• v prílohe definované mlieko a mliečne výrobky, výrobky vyrábané z obilnín
a múky.
Opačné zdaňovanie

Opačné zdaňovanie sa uplatňuje výlučne pri výstavbe nehnuteľností, ktorých
zriadenie je viazané na úradné povolenie, ich rozširovanie, rekonštrukciu a
vykonanie iných zmien – vrátane búrania, montážno-stavebných a iných služieb.
Vrátenie (DPH)
O vrátenie dane z pridanej hodnoty je možné požiadať, ak daň na výstupe v tom
ktorom zdaňovacom období u podnikateľa prevyšuje hodnotu dane na vstupe
a jej hodnota dosiahne alebo prevýši 1 milión forintov. V prípade štvrťročného
platiteľa dane z pridanej hodnoty 250 tis. forintov a v prípade ročných platiteľov
50 tis. forintov. Vlastnú daňovú povinnosť je možné akumulovať až do obdobia
daňovej povinnosti daňovníka.
Oslobodenie od dane
Oslobodenie od dane sa uplatňuje u činnostiach verejného záujmu a môže ísť o
vecné oslobodenie ako aj oslobodenie subjektu.
Oslobodenie od dane pre činnosti verejného záujmu:
V prípade niektorých činností a druhoch tovaru daňový zákon o dani z pridanej
hodnoty umožňuje uplatňovať oslobodenie od dane, a to v tých prípadoch ak ide
o predaj tovaru a služieb slúžiacich verejnému záujmu. V takomto prípade ich
predaj sa uskutočňuje bez uplatnenia dane z pridanej hodnoty, a to nezávisle od
subjektu, ktorý ho poskytuje.

79

Subjekt, ktorý takúto činnosť, oslobodenú od dane vykonáva, na faktúre za
vykonanú službu alebo predaný tovar nemôže uplatňovať daň z pridanej
hodnoty a daň, ktorú pri kúpe tovaru zaplatil si nemôže od daňového úradu
uplatňovať späť. Z toho vyplýva, že oslobodenie od dane sa netýka subjektu,
ktorý takúto činnosť vykonáva, nakoľko oslobodenie sa netýka na nim zaplatenú
daň z pridanej hodnoty.

Medzi takéto činnosti sú zaradené napr.:
•
•
•
•
•
•
•
•

poštové služby
činnosti súvisiace s ošetrovaním chorých a zranených
služba sociálnej pomoci
ochrana detí a mládeže
vzdelávacie služby
činnosti ľudového umenia a umelecká remeselná činnosť
služby súvisiace so športom alebo telesnou výchovou
služby verejnoprávnej televízie a verejnoprávneho rozhlasu.

Oslobodenie na ďalšie činnosti vzhľadom na ich špecifickú povahu
•
•
•
•
•
•

poisťovacie služby
finančné služby súvisiace s poskytovaním úverov
finančné služby súvisiace s vedením účtov, vkladov a pod.
služby spojené s predajom cenín, kolkov
činnosti týkajúce sa cenných papierov a obchodných podielov
prevádzkovanie lotérií a iných podobných hier

Oslobodenie pri predaji a obstarávaní v rámci Spoločenstva
• predaj z tuzemska do zahraničia
• obstaranie v rámci spoločenstva
Daňové oslobodenie subjektov
Uplatňovanie oslobodenia daní u tovarov a vyššie uvedených služieb je povinné.
Na rozdiel od oslobodenia subjektov, ktoré je voliteľné. Možnosť uplatnenia
oslobodenia od daňovej povinnosti (DPH) sa týka len subjektov, ktorých sídlo
alebo trvalé bydlisko je v tuzemsku
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• a v roku pred rokom zdaňovacieho obdobia jeho hrubý príjem nepresiahol
hodnotu 5.000.000 forintov.
Začínajúci podnikateľský subjekt, ktorý sa rozhodne pre uplatňovanie
oslobodenia od dane (DPH) u tržieb z predaja zdaniteľných tovarov a služieb,
pri určení výšky jeho príjmov, musí zohľadňovať aj časové obdobie, za ktoré
príjmy dosiahol.
Ak príjmy z jeho ekonomických aktivít budú vyššie ako suma, u ktorej sa
umožňuje uplatnenie oslobodenia od dane, možnosť výberu sa ukončí a zo
zákona mu vyplýva povinnosť byť daňovníkom dane z pridanej hodnoty. V
takomto prípade sa oslobodenie od dane netýka predaného tovaru alebo
poskytnutej služby, u ktorých sa stanovený limit príjmov dosiahol.
Zánikom oslobodenia od dane, subjekt pri predaji alebo poskytnutí služby, musí
započítavať už aj daň z pridanej hodnoty. Zároveň má právo daň na vstupe
odpočítať, od dane na výstupe a prípadný rozdiel resp. nadmerný odpočet
uplatniť voči daňovému úradu, t.j. požiadať o jej vrátenie.
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Spoločenská daň a daň z podielu
Táto daň získala pomenovanie spoločenská daň a daň z podielu z toho dôvodu,
že povinné osoby platenia dane (daňovníci) platia daň za výsledok svojej
podnikateľskej činnosti – spoločenská daň a daň z podielu. Zo zdaneného zisku
môže byť na základe rozhodnutia najvyššieho riadiaceho orgánu spoločnosti
vyplatený spoločníkom (majiteľom) podiel na účasti (podiel). Z obdržaného
podielu jeho príjemca zaplatí daň z podielu.
Štát prijal ustanovenia ohľadom spoločenskej dane a dane z podielu v
Zákone č. LXXXI. z roku 1996 o spoločenskej dani a dani z podielu, ktorý bol
viackrát novelizovaný.
Všeobecné charakteristiky dane
Všeobecné charakteristiky spoločenskej dane:
a) spoločenská daň je daňou, ktorá je neutrálna z hľadiska hospodárskej súťaže.
Pod týmto rozumieme to, že daň nezohľadňuje na základe akého druhu
majetkového vzťahu je podnikateľská činnosť vykonávaná (osobný,
spoločenský, štátny alebo miešaný druh majetkového vzťahu) a v rámci akých
podnikateľských, organizačných usporiadaní je vykonávaná (obchodná
spoločnosť s právnou subjektivitou, obchodná spoločnosť bez právnej
subjektivity, družstvo, verejná obchodná spoločnosť, atď.).
c) daň je priamou daňou. Povinná osoba, ktorá túto daň musí platiť, túto
povinnosť nemôže previesť na právnom základe na iného, miera dane
ovplyvňuje podiel a účasť na podieloch, ktoré sú splatné majiteľom, a ďalej
možnosť zvyšovania vlastného kapitálu.
c) základ spoločenskej dane sa nerovná výsledku pred zdanením, ktorý bol
vypočítaný na základe účtovníckych výpočtov. Štát za účelom ochrany svojho
práva na daň, za účelom obmedzenia toho, aby sa vyhlo plateniu dane:
- určí z nákladov a výdavkov, ktoré boli zaúčtované tie, ktoré pri výpočte
daňového základu nemôže prijať (neakceptuje). O tieto náklady, výdavky treba
zvýšiť výsledok pred zdanením, základ dane pred zdanením.
- menuje tie náklady a výdavky, pri ktorých zo zaúčtovanej sumy v
účtovníctve časť príjme ako faktor , znižujúci základ dane pri určovaní základu
dane, kým základ dane treba zvýšiť o neprijatú časť.
- vymenuje tie hospodárske javy, výsledkom ktorých je, že sa základ dane
zníži, napríklad kvôli tomu, že nebol získaný príjem. Základ dane sa zvyšuje o
nezískané príjmy.
d) sadzba dane je 19 %.
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Daňovník so základom dane do 50 miliónov forintov môže uplatniť 10
percentnú sadzbu dane, ak
• si v zmysle zákona o spoločenskej dani neuplatní daňovú úľavu;
• v zdaňovacom roku zamestnáva aspoň jednu osobu, (priemerný počet
zamestnancov, pričom do priemerného počtu zamestnancov sa nepočítajú
zamestnanci, ktorým sa z ich príjmu odvádzajú len odvody na zdravotné
poistenie);
• daňový základ v zdaňovacom roku a v roku pred zdaňovacím rokom
predstavoval príjem, minimálny zisk (vynímajúc, ak daňovník je oslobodený
od uplatňovania príjmu-, minimálneho zisku),
• v zdaňovacom roku spĺňa všetky požiadavky, vládou schválené zákony,
týkajúce sa zamestnávateľských vzťahov;
• V zdaňovacom roku, vykáže minimálne dvojnásobok minimálnej mzdy
platnej v prvý deň zdaňovacieho roka – vládne nariadenie na rozvoj regiónu,
stanovené podoblasti, resp. minimálne mzdy v danom regióne – a ak k pomeru
priemerného počtu zamestnancov, výške ročných daní vykáže vhodnú výšku
odvodov do sociálnej a zdravotnej poisťovne.
e) Kvôli zamedzeniu dvojitého zdanenia je možné vypočítanú daň znížiť o
sumu dane, ktorá bola zaplatená v zahraničí za zahraničný príjem, ďalej
daňovými úľavami, ktoré podporujú kapitálové investície;
f) v rámci úzkeho okruhu daňovníkov zákon o daniach oslobodzuje povinnú
osobu spod platenia daní (oslobodenie spod dane).
Okruh povinných osôb na platenie dane
Daňová povinnosť sa vzťahuje na daňovníkov s tuzemskou alebo zahraničnou
príslušnosťou, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť na území Maďarskej
republiky, ďalej na príjem daňovníka s tuzemskou príslušnosťou, ktorý
pochádza z podnikania v zahraničí.
Tuzemská a zahraničná príslušnosť
a)Tuzemskú príslušnosť majú právnické osoby, spoločenské firmy, ktoré
nedisponujú právnou subjektivitou, združenia osôb a iné organizácie, ktoré boli
založené podľa tuzemských právnych predpisov.
Čo sa týka súkromných osôb, tuzemskú príslušnosť má ten, kto má trvalý pobyt
v Maďarsku. Ak súkromná osoba nemá trvalý pobyt v Maďarsku, tak tuzemskú
príslušnosť určuje prechodný pobyt – obvykle miesto, kde sa zdržiava. Podľa
prechodného pobytu súkromnú osobu je možné považovať za osobu
s tuzemskou príslušnosťou, ak počas jedného kalendárneho roku sa zdržiava
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viac než 183 dní na území Maďarskej republiky a nemá trvalý pobyt na území
iného štátu.
b)Za osobu so zahraničnou príslušnosťou považujeme takú právnickú osobu,
spoločenskú firmu bez právnej subjektivity, osobné združenie alebo inú
organizáciu, ktorá bola založená v zmysle zahraničných právnych predpisov.
Ohľadne súkromných osôb je osobou so zahraničnou príslušnosťou taká, ktorá
nevyhovuje podmienkam pre tuzemskú príslušnosť.
Daňovník dane z podielu
Daňovník spoločenskej dane, ak dosiahol príjem a zaplatil spoločenskú daň z
príjmu, je oprávnený vyplatiť majiteľovi podiel (účasť na podiely), na ťarchu
zdaneného zisku.
Daňovník dane z podielu
a) tuzemská osoba, ktorá obdrží podiel
b) zahraničná osoba, ktorá obdrží podiel
c) ten, kto podiely vyplatil, ak ich neposkytol v peňažnej forme

Výpočet spoločenskej dane pri daňovníkoch s tuzemskou príslušnosťou
Daňovník s tuzemskou príslušnosťou určuje spoločenskú daň prevedením
nasledovných úkonov – v poradí, v akom nasledujú, resp. ich výsledkom.
1. + Výsledok pred zdanením
2. - Položky, ktoré znižujú výsledok pred zdanením
3. + Položky, ktoré zvyšujú výsledok pred zdanením
4. = Základ spoločenskej dane (1-2+3)
5. = Spoločenská daň (4. r. x 0,19)
6. - Daňové úľavy
7. - Časť, ktorá bola zaplatená v zahraničí a dá sa uplatniť pri spoločenskej
dani
8. = Splatná daň (5. r. - 6. r. - 7. r.)
9. = Zdanený výsledok (1. r. - 8. r.)
10. - Výplata na podiely
11. = Výsledok podľa výsledovky (9. r. - 10. r.)
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Príjem, minimálny zisk

Ak hodnota výsledku daňovníka pred ich zdanením alebo daňový základ (podľa
toho, ktorý je vyšší), po ich korekcii nedosiahne hodnotu vo výške 2 %všetkých
jeho príjmov, musí sa rozhodnúť či k daňovému priznaniu bude dokladovať
doplňujúce tlačivá, alebo výšku spoločenskej dane vypočíta zo základu
predstavujúci 2 % upravených všetkých príjmov, t.j. príjem, počíta na
minimálny zisk.
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ZJEDNODUŠENÁ PODNIKATEĽSKÁ DAŇ (ZPD)
„Egyszerősített vállalkozói adó (EVA)”
(Zákon o zjednodušenej podnikateľskej dani XLIII. z r. 2002)
Pod účinnosť tohto zákona sa môže prihlásiť
• samostatne zárobkovo činná osoba (individuálny podnikateľ)
• a každý koho zákon klasifikuje ako individuálneho podnikateľa
• z právnických osôb spoločnosť s ručením obmedzeným, družstvo,
exekútorská kancelária, advokátska kancelária, kancelária na ochranu
duševného vlastníctva a spoločenstvo vlastníkov lesa;
• obchodné spoločnosti bez právnej subjektivity, t.j. verejné obchodné
spoločnosti a komanditné spoločnosti.

Kritéria pre daňovníkov
Podmienky na uplatnenie zjednodušenej podnikateľskej dane (EVA) v
závislosti od podmienok sledujúc aktuálne zdaňované obdobie a zdaňovacie
obdobie z predchádzajúceho roka.
- Súkromná osoba sústavne vykonávala svoju činnosť ako samostatne
zárobkovo činná osoba;
- Právnická osoba, obchodná spoločnosť bez právnej subjektivity nebola v
likvidácii, nebola súdnou cestou nariadená exekúcia;
- Právnická osoba, obchodná spoločnosť bez právnej subjektivity neprešla
transformáciou (mysliac tým aj zlučovanie alebo rozdeľovanie spoločnosti),
rovnako, že právnická osoba alebo obchodná spoločnosť bez právnej
subjektivity (vynímajúc prípad dedenia) nový člen v spoločnosti nezískal
podiely oprávňujúce ho na viac ako 50% hlasov;
- Daňový úrad neudelil právoplatnú pokutu za nevydanie faktúry alebo iné
potvrdenie o predaji;
- Ak nie je daňovníkom, u ktorého sa v zmysle zákona uplatňujú osobitné
daňové pravidlá, ako napr. pri výkupe druhotných surovín, pri činnostiach v
oblasti turistického ruchu a u samostatne hospodáriacich roľníkov, ak nie sú
platiteľmi DPH;
- Ak príjmy plynúce z predaja produktov alebo poskytnutia služieb samotným
podnikateľom alebo právnickou osobou, či právnickou osobou bez právnej
subjektivity sú riadne, v zmysle zákona účtovníctve, zaúčtované.
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Nad rámec vyššie spomenutých, daňovníkom zjednodušenej podnikateľskej
dane môžu byť daňovníci, ktorých:
- hodnota celkových ročných príjmov za rok pred prihlásením sa a v ďalšom
predchádzajúcom roku zdaňovacieho obdobia neprevýšila hodnotu 25
miliónov forintov.
- reálne príjmy očakávané v roku prihlásenia nebudú vyššie ako 25 miliónov
forintov.
Ďalšími podmienkami na možnosť uplatňovania (ZDP = EVA) sú, že v danom
roku daňovník nebude prevádzkovať činnosti, ktoré:
- podliehajú osobitým daňovým zákonom o spotrebnej dani;
- sú uvádzané v zákonoch o clách, colných predpisoch a o colných
riaditeľstvách,
- podliehajú povoleniu a dohľadu nad ich činnosťou zložkami ministerstva
financií, mysliac tým činnosti ako prevádzkovanie hazardných hier, a pod..
Individuálny podnikateľ, aj keď spĺňa všetky vyššie podmienky len vtedy môže
byť daňovníkom zjednodušenej podnikateľskej dane, ak v predmetnom
zdaňovacom období je takou právnickou osobou, obchodnou spoločnosťou bez
právnej subjektivity, ktorá disponuje podielom zabezpečujúcim viac ako 10%
hlasovacích práv, v zmysle tohto zákona sa nemôže rozhodnúť byť daňovníkom
zjednodušenej podnikateľskej dane.
Právnická osoba, obchodná spoločnosť bez právnej subjektivity – okrem vyššie
spomenutého, len vtedy môže byť daňovníkom zjednodušenej podnikateľskej
dane, ak:
- všetci jej členovia sú fyzické osoby;
- nemajú podiely v obchodnej spoločnosti bez právnej subjektivity, alebo v inej
právnickej osobe (vynímajúc, ak ide o podiely z verejne obchodovateľných
cenných papierov vydaných v zmysle zákona o kapitálovom trhu).
„EVA” – daňový základ, sadzba dane, daňové priznanie a platba dane
Základ dane predstavuje súčet všetkých príjmov nadobudnutých počas
zdaňovacieho obdobia, ktorý sa upravuje zákonom stanovenými položkami na
ich korekciu.
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Výšku dane predstavuje 30 percent z pozitívneho daňového základu.
Za príjem sa považuje každá majetková hodnota získaná od iných, nezávisle na
akom právnom základe a akým spôsobom k jej získaniu došlo, vrátane
účtovanej DPH.
Za majetkovú hodnotu sa považujú finančné prostriedky ale aj cenné papiere,
hnuteľné a nehnuteľné veci, využité služby, obchodovateľné práva a tiež v
prospech daňovníka odpustené, premlčané záväzky alebo postúpené dlhy.
V prípade premlčaných, odpustených záväzkov a postúpených záväzkov na iný
subjekt, ide o príjem vyjadrujúci ich hodnotu.
Ak ide o získanie nefinančného majetku, jeho hodnota do príjmu sa stanovuje
obvyklou trhovou cenou v čase jeho získania. Obvyklá trhová cena je takou
protihodnotou, ktorá je uplatniteľná v porovnateľných podmienkach nezávislými
stranami.
Ak príjem bol vyjadrený v zahraničnej mene, na jej prepočet je potrebná faktúra,
zjednodušený daňový doklad, prípadne iný doklad nahrádzajúci faktúru.
Hodnota na nich sa prepočítava podľa aktuálneho denného kurzu udávaným
Maďarskou národnou bankou. V prípade ak by išlo o zahraničnú menu, ktorá sa
na liste oficiálneho výmenného kurzu Maďarskej národnej banky nesleduje,
uplatní sa výmenný kurz udávaný Európskou centrálnou bankou.
Majetková hodnota, ktorú daňovník musí vrátiť, prípadne jej obvyklú trhovú
cenu musí zaplatiť, sa za príjem nepovažuje (napr. poskytnuté pôžičky, úvery,
príspevok člena...).

Zjednodušená podnikateľská daň vyvolá nasledovné daňové postupy:
• v prípade fyzických osôb :
o dane z príjmu podnikateľa , dane z podielu na zisku z podnikania
alebo paušálne dane (s výnimkami);
o daň z pridanej hodnoty (s výnimkami).
• V prípade právnických osôb a obchodných spoločností bez právnej
subjektivity:
o Dane právnických osôb (s výnimkami);
o Členom vyplatené podiely zo zisku – osobná daň z príjmu;
o Od podnikania odčlenené príjmy - osobné dane z príjmu;
o Daň z pridanej hodnoty (s výnimkami).
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Povinnosť DPH pri zjednodušenej podnikateľskej dane (EVA)

Daňovník zjednodušenej podnikateľskej dane sa nepovažuje za daňovníka DPH,
ale predpisy zákona o DPH sa pri vystavovaní osvedčení a určení termínu
dokončenia sa uplatňovať musia. Daňovník „EVA” nemôže voliť oslobodenie
od DPH. Teda subjektu, ktorý bol od platenia DPH oslobodený, prechodom na
spôsob zdaňovania „EVA” je potrebné vystaviť faktúru so započítanou DPH. Na
ním realizovaný predaj produktu či služby sa vzťahujú sadzby v zmysle zákona
o DPH.
Prenesené daňové predpisy musí uplatňovať aj daňovník zjednodušenej
podnikateľskej dane !
Odpočet DPH
Daňovník DPH nemôže uplatniť odpočet dane na vstupe, keď nie je subjektom
zákona o DPH. Ani dodatočne nemôže požiadať o vrátenie, za zdaňovacie
obdobie podľa DPH, a to ani v tom prípade, že už daňovník neuplatňuje „EVA”
a opätovne má záujem byť daňovníkom DPH .
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MIESTNA PODNIKATEĽSKÁ DAŇ
Subjekt „EVA” môže zjednodušeným spôsobom stanoviť základ pre miestnu
podnikateľskú daň: je definovateľná 50% -mi základu „EVA”. Ak sa
nerozhodne pre tento kľúč, základ pre miestnu podnikateľskú daň stanovuje na
základe všeobecných pravidiel a vtedy musí viesť presnú evidenciu nákladov na
materiál, nákupnú cenu predaného tovaru, a hodnotu sprostredkovateľských
služieb.
Príspevok na sociálne zabezpečenie
V prípade fyzickej osoby, ktorá svoje podnikateľské aktivity vykonáva na „plný
úväzok” a rozhodne sa pre „EVA”, vymeriavací základ pre výpočet príspevku
na sociálne zabezpečenie predstavuje dvojnásobok aktuálnej minimálnej mzdy.
Podľa ohlásenia minimálna mzda, prípadne aj vyššia suma.
Fyzická osoba pri vzťahu s viacerými subjektmi, resp. vykonávajúci doplnkové
činnosti (dôchodca) pre príspevok na sociálne zabezpečenie sa neurčuje
minimálny vymeriavací základ. Podnikateľ – fyzická osoba vo vzťahu
s viacerými subjektmi platí zo 4 % zo základu „EVA“, fyzická osoba
vykonávajúca doplnkové činnosti, z 10% zo základu „EVA“ je povinný platiť
príspevok.
Fyzická osoba, ktorá sa rozhodla pre „EVA“ príspevky na sociálne zabezpečenie
a zdravotné poistenie uvádza vo svojom ročnom daňovom priznaní.
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DAŇ Z MOTOROVÝCH VOZIDIEL
Povinnosť platenia dane z motorových vozidiel sa vzťahuje na nie súkromné
osoby – teda na fyzické osoby, obchodné spoločnosti a ďalšie právnické osoby.
V prípade obstarania motorového vozidla prostredníctvom leasingu, povinnosť
platenia dane má nájomca. Daňová povinnosť vzniká prvým dňom
nasledujúceho mesiaca od nadobudnutia motorového vozidla, resp. pri leasingu
odo dňa prevzatia do nájmu.
Osobné autá súkromných osôb sa nepovažujú za motorové vozidlá podliehajúce
dani z motorových vozidiel do tej doby, pokiaľ náklady na jeho prevádzku
neznižujú základ dane podnikateľského subjektu fyzickej či právnickej osoby.
Fyzická osoba ak na osobné auto v jeho vlastníctve uplatní vo svojom
účtovníctve podrobný rozpis nákladov (náklady na PHM, servis a pod.) za
účelom znižovania základu dane, vzniká mu povinnosť platby dane z
motorového vozidla. Ak osobný automobil fyzickej osoby, takpovediac nie je
predmetom majetku firmy, náklady na jeho prevádzku neúčtuje, povinnosť
platenia dane z motorového vozidla mu nevzniká.
Ak súkromná osoba uplatní na osobný automobil odpisy, náklady sa stávajú
účtovateľné dňom, kedy bol naň účtovný doklad vystavený, alebo dňom kedy
bolo motorové vozidlo zapísané do evidencie motorových vozidiel. Odpisy za
amortizáciu vozidiel sa uplatňujú odo dňa jeho užívania, inak od začiatku až po
úplné odpísanie mesačne, a to prvým dňom v mesiaci.
Osobný automobil vo vlastníctve súkromnej osoby, ktorý za jeho používanie
dostáva od zamestnávateľa finančnú náhradu, nie je predmetom dane z
motorového vozidla.
Sadzby dane osobných motorových vozidiel predstavujú mesačne:
• v prípade motorových vozidiel s objemom motora do 1600 cm3 alebo s
pohonom motora s objemom valca do 1200 cm3 7000 forintov,
• v prípade iných osobných automobilov 15000 forintov.
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Platenie zdravotného príspevku
V záujme doplnenia zdrojov na financovanie zdravotníckych služieb je
potrebné, aby sme platili odvod zdravotného príspevku.
Výška odvodov zdravotného príspevku je stanovená percentuálne, má
charakter daňovej povinnosti, je zákonom stanovené, ktoré druhy
príjmov spadajú do vymeriavacieho základu zdravotného príspevku.
Percentuálna miera stanovuje povinnosti platby na zdravotné príspevky
a zákon o daňovom systéme (Zákon XCII. z roku 2003) stanovuje pre
zamestnávateľa, platiteľa (ďalej platiteľa) a to: dávok sociálneho
zabezpečenia, oprávnených na dôchodky ako aj na pokrytie služieb pre
tuzemské súkromné osoby, ako aj tuzemské súkromné osoby – zákon
o príjmoch fyzických (ďalej Zákon o osobnej dani z príjmu) – zákonom
stanovené druhy príjmov.
1. Percentuálne náklady platiteľa na zdravotný príspevok
Základom 27 % -nej miery zdravotného príspevku je pridelenie
(nadobudnutie) príspevku v zdaňovanom roku, definované v Zákone
o osobnej dani z príjmu:
- pri príjme patriaceho do konsolidovaného základu dane
o príjem braný do úvahy pri výpočte preddavkov na daňzákladu
o výbery podnikateľa a ďalšie
výbery - príplatky, alebo
poplatok za osobnú spoluprácu a príplatok k poplatku za
osobnú spoluprácu sumárne, ale najviac smerujúce na
podnikateľa na sumu príjmu bežného roka charakteristickú
na stanovenú činnosť s ohľadom na obchodné vzťahy
a v bežnom roku priznaná časť dôchodkového príspevku
dosahujúci základ.
-

príjmy zdanené samostatne
o hodnota vecných dávok určená v základe dane
o príjem z úrokových zliav
o paušálna suma výkupnej renty
o Mikro - platby

Z vyššie definovaných príjmov je potrebné zaplatiť zdravotný príspevok aj
v prípade dávky v nepeňažnej forme.
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V tom prípade, keď podnikateľ – spoločník, je spoločníkom vo viacerých
spoločnostiach, odmena za spoluprácu zakladá účasť na platbu na
zdravotný príspevok.
2. Povinnosť spoločníkov
Príjem spoločníka nespadá pod zdanenie paušálnou daňou, podľa
Zákona o osobnej dani z príjmu, podnikateľ – spoločník platí 27 %
zdravotný príspevok, za príjem, ktorý je považovaný a vyplatený na
základe Zákona o účtovníctve ako dividendy, mohol byť považovaný za
podiel, mohol byť zaplatený, ale v najhoršom mohol mať pozitívny
výsledok zdanenia za podiel úmerný podielu člena.

3. Zdravotný príspevok súkromnej osoby
Vnútrozemská súkromná osoba získala v priebehu zdaňovacieho
obdobia
o príjem vylúčený z podnikania
o príjem zo zapožičania cenných papierov
o príjem z dividend zdanené 25 % daňou, z dividend
z podnikania
o príjem z kurzových rozdielov
o príjem z prenájmu nehnuteľnosti v prípade príjmu
z nehnuteľnosti do jedného milióna forintov sa platí 14 %
zdravotný príspevok do vtedy, kým nedosiahnu príspevky
spolu za bežný rok sumu štyristopäťdesiattisíc forintov (ďalej
horná hranica platenia príspevkov)

4. Zaplatenie a určenie zdravotného príspevku
Vyberaním zdravotného príspevku zákon ustanovuje Daňový orgán.
Percentuálna miera zaťaženie platiteľa ako aj súkromnej osoby platením
zdravotného príspevku je splatná a odvádzaná mesačne do 12. dňa v
mesiaci nasledujúceho po mesiaci vyplateného príjmu (príspevku).
Podnikateľ – spoločník zdravotný príspevok prizná a zaplatí na základe
vydaného potvrdenia a to do 12. dňa v mesiaci nasledujúceho po mesiaci
vyplatenej odmeny za osobnú spoluprácu spoločníka zakladajúcej účasť
na platení zdravotného príspevku.
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Zjednodušené daňové a odvodové príspevky
„Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás”, skratka „ekho”
Zákon o zjednodušených daňových a odvodových príspevkoch (ekho) č.
CXX. Z r. 2005 umožňuje daňovníkom pochádzajúcim prevažne z radov
umelcov, kultúry a médií si splniť svoju daňovú a odvodovú povinnosť
zjednodušeným spôsobom. Tento spôsob je voliteľný len u súkromných
osôb. Avšak pre subjekty, ktoré majú zmluvný vzťah s osobou, ktorá sa
pre „ekho” rozhodla jej uplatnenie je povinné.
Pôsobnosť zákona
Rozsah zákona sa vzťahuje na subjekty menované v zákone (spisovatelia,
výtvarní umelci, umeleckí remeselníci, režiséri, novinári) vykonávajúce
pre tento zákon vhodné činnosti. Činnosti sú vykonávané na základe
pracovnoprávneho vzťahu, podnikania, alebo na základe zmluvy, preto ak
sa takáto osoba rozhodne pre „ekho“, toto rozhodnutie sa stáva povinným
aj pre subjekt, s ktorým má uzatvorenú niektorú z vyššie spomenutých
pracovnoprávnych vzťahov - ako platiteľ odvodovej povinnosti za
poistenca.
Vymeriavací základ, sadzba
Vymeriavacím základom pre „ekho” je príjem týkajúci sa „ekha”bez dane
z pridanej hodnoty. Ak príjem pre „ekho“ pochádza zo zamestnaneckého
pomeru, ide o príjem nepodliehajúci zákonu DPH. V prípade zmluvy
o spolupráci, podnikateľskej zmluvy či mandátnej zmluvy a pod. príjmy
predmetom DPH však môžu byť.
„Ekho” je spúšťačom nasledovných typov daní:
„Ekho” vyvoláva osobnú daň z príjmu, príspevky na sociálne a
dôchodkové zabezpečenie. Súkromnú osobu a platiteľa zjednodušených
daňových a odvodových príspevkov za príjmy v zmysle „ekho” nezaťažujú
žiadne ďalšie dane a záväzky, okrem prípadných pokút za porušenie a
nedodržanie predpisov.
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Miestne dane
(Zákon o miestnych daniach č. C. z r. 1990)
Miestnymi daňami nazývame tie dane, ktoré môže miestna samospráva
vyberať na svojom správnom území na základe poverenia, ktoré vyplýva
zo zákona o miestnych daniach.
Miestne dane môžu byť
a) Dane majetkového charakteru
• Daň z nehnuteľností
• Daň z pozemku
b) Dane komunálneho charakteru
• Komunálna daň súkromných osôb
• Komunálna daň z podnikaní
• Daň z cestovného ruchu
c) Daň z miestnych živnostenských podnikaní
d) Daň z tuzemských motorových vozidiel
Daň z nehnuteľností
Miestna samospráva môže vyberať daň z nehnuteľností za stavby, ktoré
slúžia účelom bytového a nebytového charakteru, nachádzajúce sa na
administratívnom území samosprávy.
a) Povinná osoba na platenie:
• Ten, kto je majiteľom (ktorí sú majiteľmi) nehnuteľnosti v prvý
kalendárny deň roku, alebo
• V prípade nehnuteľnosti, zaťaženej právom majetkového charakteru
ten, kto je oprávnený na vykonávanie toho práva
b) Základ dane
• Úžitková plocha nehnuteľnosti, počítaná v štvorcových metroch, alebo
• Upravená obchodná cena (50 % z trhovej ceny nehnuteľnosti)
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c) Výška dane
Je určená v zmysle daňového nariadenia, prijatého radou poslancov
samosprávy vo forintoch, alebo v %-ách.
Pozemková daň
Pozemkovú daň sa platí za nezastavanú plochu pozemku v intraviláne
administratívneho územia samosprávy. Miestna samospráva môže tiež
vyberať pozemkovú daň aj za taký nezastavaný pozemok (parcelu), ktorý
nie je potrebný k užívaniu stavby podľa jej určenia.
a) Povinná osoba na platenie
• Ten, kto je majiteľom (sú majiteľmi) pozemku v prvý kalendárny deň
roku, alebo
• V prípade nehnuteľnosti, zaťaženej právom majetkového charakteru
ten, kto je oprávnený na vykonávanie toho práva
b) Základ dane
Úžitková plocha pozemku, počítaná v štvorcových metroch, alebo
upravená obchodná hodnota pozemku (50 % z trhovej ceny pozemku).
c) Výška dane
• Je určená v zmysle daňového nariadenia, prijatého radou poslancov
samosprávy vo forintoch, alebo v % -ách.
Komunálna daň
Samospráva môže vyberať daň komunálneho charakteru na financovanie
svojich úloh v spojitosti s rozvojom infraštruktúry, ďalej v spojitosti s
ochranou životného prostredia.
Komunálna daň súkromných osôb
Samospráva môže zaviazať súkromnú osobu na platenie komunálnej
dane, ak súkromná osoba vlastní na administratívnom území
samosprávy:
- byt alebo inú stavbu, ktorá slúži ako nebytový priestor, ďalej
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- nezastavaný pozemok v intraviláne.
Samospráva môže zaviazať na platenie komunálnej dane aj takú
súkromnú osobu, ktorá je oprávnenou osobou pri prenájme stavby alebo
pozemku, ktoré nie sú vo vlastníctve súkromných osôb (súkromná osoba
disponujúca právom na prenájom).
a) Povinná osoba na platenie
• Ten, kto je majiteľom (sú majiteľmi) stavby v prvý kalendárny deň
roku, alebo
• V prípade nehnuteľnosti, zaťaženej právom majetkového charakteru,
ktorý je oprávnený na vykonávanie toho práva, alebo
• Súkromná osoba, disponujúca právom na prenájom
b) Základ dane
• Na administratívnom území samosprávy sa nachádzajúca
- budova - počet
- pozemok - počet
- právo prenájmu
c) Sadzba dane
• Je určená v zmysle daňového nariadenia, prijatého radou poslancov
samosprávy vo forintoch.
Komunálna daň z podnikaní
Samospráva môže zaviazať na platenie komunálnej dane také podnikanie
(toho podnikateľa), ktoré, resp. ktorý disponuje na administratívnom
území samosprávy sídlom, pracoviskom alebo oddelením, ktoré je
spôsobilé na vykonávanie podnikateľskej činnosti.
a) Povinná osoba na platenie
• podnikateľ
b) Základ dane
• základ tvorí upravený štatistický počet zamestnancov, ktorí sú v
zamestnaneckom pomere u povinnej osoby na platenie
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a) Výška dane
Suma je stanovená v zákone o miestnych daniach vo forintoch.
Daň z cestovného ruchu
Miestna samospráva môže zaviazať na platenie dane z cestovného
ruchu takú súkromnú osobu, ktorá nedisponuje na administratívnom
území samosprávy ani trvalým ani prechodným bydliskom.
Prechodné bydlisko je také miesto, kde sa súkromná osoba zdržuje
dlhšiu dobu, než sú tri mesiace, bez úmyslu definitívne opustiť svoje
trvalé bydlisko.
Príslušná samospráva môže určiť daň z cestovného ruchu na dvoch
právnych základoch.
Jeden základ na určenie dane je čas, koľko sa zdržuje súkromná osoba
na administratívnom území samosprávy (čas pobytu). Druhý právny
základ je, ak súkromná osoba vlastní na administratívnom území
samosprávy nehnuteľnosť, ktorá je uspôsobená na oddych, rekreáciu.
Ako nehnuteľnosť, vhodná na oddych, rekreáciu, sa považujú rekreačná
chata, chata-lodenica, rybárska chata, garáž, ktorá patrí k stavbe, vhodná
na rekreáciu.
Ak samospráva vyberá za stavbu, vhodnú na oddych a
rekreáciu daň z cestovného ruchu, tak na základe tej stavby inú
daň (daň z nehnuteľnosti, komunálnu daň) nemôže stanoviť,
ďalej súkromnú osobu je možné zaviazať k plateniu dane z cestovného
ruchu len na jednom právnom základe. Základ a výšku dane z cestovného
ruchu uvádzajú nasledovné definície:
a) Základ dane
• Podľa počtu osôb a nocí, strávených hosťami, alebo
• Podľa ceny za ubytovanie,
• Podľa počtu štvorcových metrov úžitkovej plochy stavby, vhodnej na
rekreáciu, kde sa stavba nepovažuje za byt
b) Výška dane
Je určená v zmysle daňového nariadenia, prijatého zastupiteľským
orgánom miestnej samosprávy vo forintoch alebo v %-ách.
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Daň zo živnosti
Samospráva môže zaviazať na platenie dane z miestnych
živnostenských podnikaní tú fyzickú a právnickú osobu, ďalej tú
obchodnú spoločnosť bez právnej subjektivity a tie ďalšie organizácie,
ktorá, resp. ktoré vykonávajú na administratívnom území samosprávy
podnikateľskú činnosť (prevádzkovú činnosť).
Základ a výšku dane z miestnych živnostenských podnikaní uvádzajú
nasledovné definície:
a) Základ dane
• Čistý príjem z predaných výrobkov, vykonaných služieb, znížený
o nákupnú cenu predaných tovarov a o hodnotu výkonov
subdodávateľov a o hodnotu materiálových nákladov.
• Pri podnikateľskej činnosti vykonávanej príležitostne, čistý príjem
dosiahnutý za obdobie, počas ktorého boli podnikateľské aktivity
skutočne vykonávané.
b) Výška dane
• Je určená v zmysle daňového nariadenia, prijatého zastupiteľským
orgánom miestnej samosprávy v %-ách, maximálne 2%.

Daň z tuzemských motorových vozidiel
Majiteľ alebo prevádzkovateľ tuzemského vozidla je povinný platiť daň.
Za tuzemské motorové vozidlo sa považuje také, ktoré je vybavené
tuzemských technickým preukazom a tuzemskou poznávacou značkou.
Základom dane je výkonnosť vozidla.
Výška dane:
•
•
•
•
•

v roku výroby a počas nasledujúcich troch rokov 300 forintov/kilowatt
v nasledujúcom 4. až v 7. roku 260 forintov/kilowatt
v 8. až 11. roku 200 forintov/kilowatt
v 12. až 15. roku 160 forintov/kilowatt
a od 16. roku 120 forintov/kilowatt
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Sociálne poistenie
(Zákon o sociálnom poistení a dôchodkoch č. LXXXI. z r. 1997)
Na základe ustanovení našej ústavy je poskytovanie sociálneho poistenia
úlohou štátu.
V rámci sociálneho poistenia poistenci môžu získať oprávnenie na
nemocenské zaopatrenie, podporu v materstve, dôchodkové zabezpečenie
a zabezpečenie v prípade úrazov.
Okruh poistencov
Okruh poistencov sociálneho poistenia v podnikateľskej sfére
• osoba v pracovnom pomere
• člen družstva
• spoločník verejnej obchodnej spoločnosti, fyzická osoba, ktorá sa
zúčastňuje na činnosti komanditnej spoločnosti, rodinný príslušník
fyzickej osoby- člena spoločnosti, ktorý pravidelne vykonáva prácu za
účelom výpomoci.
• Ten člen spoločnosti s ručením obmedzeným, ktorý spolupracuje
a vykonáva prácu v rámci činnosti spoločnosti mimo pracovného
pomeru alebo poverenia
• Individuálny podnikateľ a vypomáhajúci člen rodiny, ktorý s ním
pravidelne spolupracuje.
• Učeň, ak dostáva štipendium (odmenu za prácu).
Osoby v podnikateľskej sfére, ktoré nepatria do okruhu poistencov
sociálneho poistenia:
• Osoba, ktorá je klasifikovaná ako zahraničná osoba, a ktorú
zamestnáva zahraničný zamestnávateľ v Maďarsku.
• Fyzická osoba, ktorá je klasifikovaná ako zahraničná osoba, a ktorú
zamestnáva v Maďarsku obchodná spoločnosť so zahraničnou účasťou.
Povinnosť platenia príspevkov zo strany zamestnávateľa
Zamestnávateľ odvádza za poistenca (24%) odvod na dôchodkové
zabezpečenie, príspevok na nemocenské poistenie (2 %) a príspevok pre
trh práce (1 %). Výška príspevkov na sociálne zabezpečenie predstavuje
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spolu 27 %. Príspevok na sociálne poistenie môže zamestnávateľ
(individuálny podnikateľ) zaúčtovať medzi svoje náklady.
Základ príspevku na sociálne poistenie sa považuje u poistenca za príjem,
podliehajúci zdaneniu, ktorý bol vydaný v rámci právneho vzťahu
poistnej povinnosti.
Povinnosť na platenie príspevkov zo strany poistenca
Poistenec za osobný príjem, ktorý tvorí základ odvodu na sociálne
poistenie a za iný príjem, ktorý tvorí základ odvodu na sociálne poistenie,
platí 6 %-ný príspevok na nemocenské poistenie, ktoré sa delí na 4 % - ný
príspevok v naturáliách, resp. na 2-% -nú peňažnú časť, a príspevok na
sociálne poistenie vo výške 9,5 % 1,5 %-ný príspevok pre trh práce.
Odvod určí, zrazí zo mzdy a prevedie (zaplatí) do fondov sociálneho
poistenia zamestnávateľ (subjekt, ktorý mzdu vyplatí).
Platenie príspevkov zo strany verejnej obchodnej spoločnosti,
komanditnej spoločnosti a spoločnosti s ručením obmedzeným
a zo strany ich členov.
Fyzická osoba – člen verejnej obchodnej spoločnosti, komanditnej
spoločnosti a spoločnosti s ručením obmedzeným zaplatí 27% -ný
príspevok na sociálne poistenie z príjmu, ktorý jej bol vyplatený na
základe osobnej spolupráce, a ktorý tvorí základ odvodov na sociálne
poistenie, ale minimálne z dvojnásobku minimálnej mzdy (minimálny
vymeriavací základ), ktorá bola platná v prvý deň mesiaca, ktorý
predchádzal daný mesiac.
Fyzická osoba – člen spoločného podnikania platí 6 %-ný príspevok na
nemocenské poistenie, 9,5 % -ný príspevok na dôchodkové zabezpečenie
a 1,5 % -ný príspevok pre trh práce z príjmu, ktorý tvorí základ pre
odvody na sociálne poistenie, u ktorých horná hranica nie je určená.
Základ pre výpočet príspevkov je mesačný priemerný príjem, pre
predmetnú činnosť, ale aspoň minimálna mzda.
Platenie príspevkov individuálneho podnikateľa
Individuálny podnikateľ je povinný platiť mesačne 27% -ný príspevok na
sociálne zabezpečenie, z priemerného mesačného príjmu, pre jeho
činnosť obvyklý, avšak najmenej z hodnoty predstavujúcu minimálnu
mzdu.
Individuálny podnikateľ je povinný zaplatiť súčasne s platením 27% ného príspevku na sociálne zabezpečenie aj 6% -ný odvod na nemocenské

101

poistenie a 9,5% -ný príspevok na dôchodkové zabezpečenie ako aj 1,5% ný príspevok pre trh práce.
Iné výdavky
poistením

zamestnávateľa

v

súvislosti

so

sociálnym

Zamestnávateľ prispieva aj ku krytiu nemocenských dávok.
Zamestnávateľ prispieva ku krytiu nákladov nemocenského poistenia aj
zaplatením určitej časti dávok, ktoré sú poukazované zamestnancovi
počas jeho práceneschopnosti, ďalej počas nemocničného ošetrenia
(ošetrenia na klinikách), teda tej časti, ktorá je určená v zmysle právnych
predpisov.
Služby sociálneho poistenia
Zdravotnícke služby
Poistenec je oprávnený na zdravotnú starostlivosť počas trvania poistenia
a to do 30 dní po ukončení poistenia.
Ošetrenie v rámci zdravotnej starostlivosti je z časti bezplatné, z časti
podlieha plateniu. Bezplatné je medzi inými základné ošetrenie,
poskytnuté domácim lekárom a domácim detským lekárom, odborné
ošetrenie ambulantných pacientov, v rámci nemocničného ošetrenia také
liečenie, ktoré je na základe predpisu lekára, sem sú zahrnuté operácie a
pôrodnícka starostlivosť.
Tie zdravotnícke služby, ktoré nie sú klasifikované ako bezplatné v
zmysle právnych predpisov, sa považujú za platené služby. Ten, kto
využije platené zdravotné služby, je povinný zaplatiť protihodnotu (cenu)
platených zdravotných služieb. V niektorých prípadoch sociálna
poisťovňa znižuje cenu, ktorú treba zaplatiť za služby, farmaceutické
výrobky tým, že poskytuje príspevok alebo refunduje náklady.
Nemocenské zabezpečenie a zabezpečenie v materstve
• Zdravotná starostlivosť
• Nemocenské dávky
• Podpora počas tehotenstva a po pôrode
Dôchodkové zabezpečenie
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a) Vlastné dôchodkové zabezpečenie
• Starobný dôchodok
• Invalidný dôchodok
• Podpora v starobe
• Príspevok práceneschopnému
b) Dôchodkové zabezpečenie pre rodinných príslušníkov
• Vdovský dôchodok
• Konečné vyrovnanie
• Sirotská podpora
• Rodičovský dôchodok
• Vdovský príspevok
Nemocenské dávky
Poberať nemocenské dávky je oprávnený ten, ktorý počas trvania
poistenia, alebo v prvý, druhý alebo tretí deň po jeho skončení sa stane
zárobkovo nečinným.
Za zárobkovo nečinnú osobu sa klasifikuje ten (tá):
• Kto nie je spôsobilý vykonávať svoju prácu z dôvodu choroby;
• Kto nie je spôsobilý vykonávať svoju prácu z dôvodu ťarchavosti
(pôrodu), a nie je oprávnený na poberanie podpory počas tehotenstva a
po pôrode.
• Kto kojí svoje dieťa, mladšie ako rok, nachádzajúce sa v nemocničnom
ošetrení.
• Kto ako matka alebo osamelý otec ošetruje svoje dieťa mladšie ako
jeden rok.
• Kto ako rodič ošetruje svoje dieťa, staršie ako rok ale mladšie než desať
rokov.
• Koho prijali do nemocnice (na kliniku) z rôznych dôvodov.
Podpora počas tehotenstva a po pôrode
Podpora počas tehotenstva a po pôrode prislúcha tomu, kto bol poistený
180 dní počas dvoch rokov, predchádzajúcich pôrodu a porodí počas
trvania poistenia alebo do 42 dní po ukončení poistenia.
Starobný dôchodok
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Na plný starobný dôchodok je oprávnený ten, kto dovŕšil vek, ktorý
predpisuje právny predpis a disponuje podmienkami, ktoré sú potrebné
k oprávneniu na dôchodok. Vek odchodu do starobného dôchodku je
v súčasnosti dovŕšený 62. rok veku, ale súčasné právne predpisy
stanovujú do roku 2022 postupné zvyšovanie veku na 65 rokov.
Dovŕšenie požadovaného veku samo o sebe neoprávňuje na plný
starobný dôchodok. Je potrebné, aby posudzovaná osoba vyhovovala aj
ostatným podmienkam uplatňovania nároku, ktoré sú predpísané v
právnom predpise (napr. minimálne 20 odrobených rokov).
Tí, ktorí vykonávajú práce, obzvlášť zaťažujúce organizmus vo zvýšenej
miere, ďalej vykonávajú prácu, obzvlášť škodlivú na zdravie, sú vekovo
zvýhodnení (vekovo zvýhodnený dôchodok). Pracovné zaradenie, ktoré
oprávňujú na vekovo zvýhodnený dôchodok, sú napríklad práce
vykonávané v podzemí (baníci), ďalej práca rušňovodiča, hasiča vápna,
navigátora v civilnom letectve, parašutistu.
Invalidný dôchodok
Ten, ktorého zdravie je natoľko zhoršené v dôsledku telesnej alebo
duševnej zaostalosti, že stratil 67% svojej pracovnej schopnosti a nedá sa
očakávať zlepšenie tohto stavu do jedného roka, je oprávnený na
invalidný dôchodok.
Príspevok práceneschopnosti
Na
príspevok
práceneschopnému
je
oprávnený
ten
člen
poľnohospodárskeho družstva, ktorý je:
• úplne práceneschopný, a
• aspoň tri roky bez prerušenia členom poľnohospodárskeho družstva
a nezískal oprávnenie k priznaniu invalidného dôchodku.
Vdovský dôchodok
Vdovský dôchodok môže dostávať manžel, manželka, rozvedený manžel,
rozvedená manželka a druh, družka, ak disponuje podmienkami, ktoré
pre priznanie vdovského dôchodku sú potrebné.
Konečné vyrovnanie
Vdovec (vdova), ktorý je oprávnený na trvalý vdovský dôchodok a uzavrie
manželstvo, v dôsledku čoho sa mu (jej) skončí nárok na vdovský
dôchodok, je oprávnený (oprávnená) na konečné vyrovnanie.
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Podmienkou oprávnenia je, aby do jedného roku po uzavretí nového
manželstva vdovec (vdova) zahlásili svoju žiadosť o konečné vyrovnanie.
Sirotská podpora
Na sirotskú podporu je oprávnené dieťa a nevlastné dieťa takej osoby,
ktorá do svojej smrti získala potrebný služobný čas na priznanie
starobného (invalidného) dôchodku, alebo ktorá zomrela ako dôchodca
(invalidný dôchodca). Sirotská podpora prináleží dieťaťu až po dovŕšení
16. roku veku. Pokiaľ sirota je študentom denného štúdia, sirotská
podpora mu prináleží počas doby trvania jeho štúdií, ale najviac po
dovŕšenie 25. roku veku.
Rodičovský dôchodok
Na rodičovský dôchodok je oprávnený ten rodič (starý rodič), ktorého
dieťa (vnuk) zomrelo po získaní služobného času, potrebného k
priznaniu starobného (invalidného) dôchodku, alebo zomrelo ako
dôchodca (invalidný dôchodca), pokiaľ ostatné podmienky oprávnenia sú
k dispozícii.
Ohlasovacia povinnosť
Ohlasovacia povinnosť podnikateľských
individuálne a skupinovo.

subjektov

podnikajúcich

Registrácia podnikateľských subjektov na daňovom úrade prebieha
elektronicky prostredníctvom registrových súdov alebo okresných
úradov, ktorí údaje nachádzajúce sa na vyplnených tlačivách (žiadosti
o vydanie povolenia a registráciu podnikateľských subjektov) zasielajú na
príslušný daňový úrad.
Údaje daňovníka:
• meno, (názov), skratka názvu - ak existuje, daňové číslo,
• adresa, sídlo, sídlo prevádzky,
• dátum a číslo registrácie,
• právnu formu podnikania, zoznam činností, v zakladateľskej
listine uvedený zoznam činností, resp. zoznam činností, ktoré sa
v zakladateľských listinách neuvádzajú ale v skutočnosti sa
vykonávajú.
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Daňovník má možnosť na elektronické plnenie si svojich oznamovacích
povinností prostredníctvom stáleho zástupcu. Poverená osoba musí o
svojom poverení informovať príslušné orgány a uviesť údaje daňovníka, v
mene ktorého koná – meno / názov daňovníka a jeho daňové
identifikačné číslo.
Zahlásenie poistenca
Zamestnanec zamestnávaný fyzickou alebo právnickou osobou a jeho
individuálne zahlásenie ako poistenca.
Individuálny podnikateľ pri zamestnávaní zamestnancov musí svojich
zamestnancov prihlásiť ako poistencov na štátny daňový úrad. Zahlásenie
sa môže realizovať písomnou formou (vyplnením príslušného tlačiva)
alebo elektronicky. Zahlásenie sa musí vykonať minimálne jeden deň
pred vznikom poistenia, ale najneskôr v deň vzniku poistenia, pred
vznikom zamestnaneckého pomeru.
Zamestnávateľ vo svojom mesačnom elektronickom hlásení ohlasuje, že
svojmu zamestnancovi poskytne nižšiu mzdu ako je minimálny
vymeriavací základ, a individuálny podnikateľ to, že vyberá nižší príjem
ako je minimálny vymeriavací základ pre výpočet príspevkov.
Fyzická osoba ako aj právnická osoba vedú evidenciu o poistencoch,
ktorých zamestnávajú.
Zamestnávateľ je povinný zapísať zamestnanca do evidencie, ktorá je
vedená za účelmi poistenia, v deň nástupu zamestnanca do práce, pred
začatím výkonu práce.
Výpočet a úhrada príspevku
Odvody na sociálne poistenie, nemocenské poistenie, dôchodkové
poistenie a úrazové poistenie a ich hodnoty stanovuje zamestnávateľ.
Sumy odvodov na nemocenské poistenie a dôchodkové zabezpečenie sa
zaokrúhľujú na celé forinty a idú na ťarchu poistenca formou zrážky zo
mzdy, ktorá poistencovi náleží. Poistencovi sa vyplatí mzda, ktorá bola
znížená o zrážky.
Zamestnávateľ je povinný zaplatiť odvody na sociálne poistenie, úrazové
poistenie, odvody na nemocenské poistenie a dôchodkové zabezpečenie
do 12. dňa mesiaca, ktorý nasleduje po príslušnom mesiaci, na bankový
účet príslušného Daňového a finančného kontrolného úradu.
Právne dôsledky neplatenia príspevkov
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Pokuta za nesplnenie
Pokutu za nesplnenie treba zaplatiť vtedy, ak zamestnávateľ alebo iný
orgán alebo iná osoba nesplnila svoju povinnosť ohlasovania, vedenia
evidencií a poskytovania údajov, ako sú určené v právnych predpisoch o
sociálnom poistení, resp. nesplnila svoje povinnosti so zabezpečovaním
úloh sociálneho poistenia alebo ich zabezpečuje nie predpísaným
spôsobom.
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Modimix

Výroba a predaj ultraľahkých izolačných materiálov (omietky, ľahké betóny)

Major-dentál
Výroba a predaj tepelne reflexného stiekovacieho materiálu

Fireplace
Firma zaoberajúca sa vývojom, výrobou a predajom krbov

Karakter-s reklánstúdió
Príprava web-stránok
Pre firmy, súkromné osoby, inštitúcie
Súčasne s naplnením stránok jej majiteľov naučíme ako stánku používať.
Kompletná správa , domain, hosting a mailových adries.

Sportmix
Organizácia akcií, výstav
(VÉRTES EXPO, Výstava svadieb,
Výstava áut a pod.)
Alfadat-press
Tlačiarenská činnosť,
Výhradný obchodný zástupca drvených hroznových jadierok značky
„VINISEERA”
(s vysokým obsahom antioxidantov a prvkov na zvýšenie imunity)
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H-Epicentrum

Interiérový gokart a kaviareň
V dvoch miestnostiach v lete v zime a automatických gokartoch značky Honda.
Organizácia rôznych podujatí, budovanie team building-u, hudobno-tanečné
večeri, karaoke, Stand up comedy.
EURO-KOM
Výroba a predaj dvier, okien, roliet a garážových brán.
Plastové okná a dvere v rôznych farbách a tvaroch podľa požiadaviek.
Poradenstvo a montáž.
Viac ako 10 ročná výrobná prax.
Paragraf
Poradenstvo v oblasti daní, účtovníctvo a zakladanie spoločností,
Medzinárodné daňové poradenstvo na Slovensku a v Maďarsku.

Kvalitat
Projektovanie a realizácia inžinierskych sieti stavieb
Projektovanie a realizácia tepelných rozvodní
Inštalácia Unical kotolní a ich servis.
ÁTS Mérnöki
Výroba a predaj atypických saunových kabín, infrasaun a vonkajších sáun.
Distribúcia a predaj doplnkových zariadení.
Výroba infračervených vykurovacích systémov.
Distribúcia infrapanelov.
Vyhotovovanie podlahových a stropných infračervených vykurovacích filmov
s 15 ročnou zárukou.
Thermo Line
Projektovanie inžinierskych sieti stavieb ,
energetické audity,
zodpovedné technické vedenie,
technický dozor,
realizácia a poradenstvo v oblasti energetiky a realizácie.
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Natur Produkt
Vývoj, výroba a distribúcia výživových doplnkov na prírodnej báze.
Prípravky na zvýšenie imunity,
Terapeutické a doplnkové výrobky pre liečbu nádorových ochorení.
Kapsula Podkovičník MIX podľa klinických výskumov realizovaných na
Slovensku sa ukázal ako účinný prostriedok pri liečbe nádorových ochorení.
SCHwöller
Výroba a distribúcia vysoko kvalitných garníž, roliet, reluxov a tienidiel
vyrábaných z komponentov dovezených z Rakúska.
Tardos-stein
Výroba kamenných dlažieb a obkladov z mramoru a vápencov.
V exteriéroch vhodné na obklady a dlažby dvorov, chodníkov, terás, plotov.
V interiéroch vhodné dlažby a obklady obývacích priestorov, kuchýň, kúpeľní.
Povrchové úpravy: leštené, matné, štokované, opaľované a pod.
Miskovics
Preprava osôb s autobusmi pre 16 – 36 osôb.
Príprava programov, sprostredkovanie ubytovania.
Turistické a jazdecké programy.
Turistický sprievodca na území Maďarska.
Organizácia zahraničných zájazdov.
Jazyk: maďarčina a nemčina.

Katona borház
Pestovanie viniča, výroba a distribúcia značkových vín.
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