Magyar vállalkozások Szlovákiában

Vonatkozó szlovák nemzeti törvények:
136/2010 Szolgáltatások a belső piacon
293/2007 a szakmai képesítések elismeréséről

Bejelentési kötelezettség: Formanyomtatvány (Notification of cross-border services provision in the
territory of the Slovak Republic)
Szlovák nyelven kell kitölteni és a szolgáltatás tárgyának az 1-es és 2-es mellékletben listázott
szolgáltatások valamelyikének kell lenni, melyeket a 455/1991-es törvény is tartalmaz.

-

-

Be kell jelenteni a Kereskedelmi Engedélyezési (Járási) Hivatalnál a szándékot, és a
szolgáltatás nyújtás helyét. A Hivatal értesíti a Szlovák Köztársaság Belügyminisztériumát
(Vállalkozói Osztály).
A bejelentési kötelezettség legkésőbb a szolgáltatás nyújtása előtti napon kell, hogy
megtörténjen.
A Hivatal elismeri a beadványt, vagy az eredeti másolatának lepecsételésével, vagy egy
hitelesítő nyilatkozat kiadásával. Az eljárás ingyenes.

-

A nyújtott szolgáltatástól függ és nem függ a szolgáltatás nyújtás időtartamától vagy
gyakoriságától.

-

Amennyiben a szolgáltató bejelenti az illetékes szervnél a szándékát, úgy azt egyszer kell
megtenni és a szolgáltatst nyújthatja bármikor, a szolgáltatás tartalmától függően.

-

Ha csak konrét szolgáltatásra vonatkozik a bejelentés – tartalmától függően - , akkor azt fel
kell tüntetni a bejelentésen.

A bejelentési kötelezettség csak azokra a szolgáltatásokra terjed ki, amelyek a Szlovák Köztársaság
területén szabályozottak. A szabályozott szolgáltatások listáját a 455/1991-es Kereskedelmi
Engedélyezésről szóló törvény 1-es és 2-es melléklete tartalmazza.

-

Az engedélyezés után a szolgáltatás korlátlan ideig nyújtható, nincs területi megkötöttség.

-

Megjegyzés: Az ugyanarra a szolgáltatásra vonatkozó belföldi törvényeket, irányelveket és a
bírósági határozatokat is figyelembe kell venni.

-

Van lehetőség konkrét szolgáltatás, konkrét területen és konkrét időpontban történő
nyújtására, amennyiben ezt a bejelentési nyomtatványon feltüntetik.

A szolgáltatás nyújtás megkezdése előtt benyújtandó dokumentumok:
-

A szolgáltatás nyújtását engedélyező igazolás, melyet a releváns hatóság bocsájtott ki a
bejegyzés helye szerinti tagállamban. Jogi személy esetében, ez a cégbejegyzés kivonata.
Természetes személy esetén a szolgáltatás nyújtására vonatkozó engedélyező döntés.
A dokumentumokat szlovák nyelvre le kell fordítani, cseh nyelvről nem szükséges.

-

Hivatalosan

minősített

másolata

a

munkavállalók

szakmai

képesítéseket

igazoló

dokumentumainak.
-

Nem minősített dolumentum, mely igazolja, hogy a szolgáltatás nyújtója sem eltiltva, sem
korlátozva nincs az adott szolgáltatás nyújtására vonatkozóan. A dokumentum formája nem
kötött, azonban egyértelműen igazolnia kell, hogy sem eltiltás, sem korlátozás alatt nem áll,
melyet egy kompetens hatóság állít ki.

-

Hivatalosan minősített és lefordított másolata azon dokumentumnak, mely igazolja, hogy az
elmúlt 10 évben, legalább 2 éves gyakorlata van az adott szolgáltatásra vonatkozóan. Ez csak
azokra a szolgáltatásokra vonatkozik, melyek szabályozottak a Szlovák Köztársaság területén,
ugyanakkor a szolgáltatást nyújtó székhely szerinti államában nem szabályozott.

-

Nem minősített másolata a természetes személyek személyi igazolványának és a jogi
személyek esetében a felelős személy személyi igazolványának másolata.

Megjegyzés:
1. Határon átnyúló szolgáltató köteles egy bejegyzési kérelmet benyújtani a Pozsonyi I.
Adóhivatalhoz az első szolgáltatás nyújtás előtt, ami után kap egy igazolást az ÁFA
regisztrációról és egy ÁFA nyilvántartási számot. Vonatkozó törvény: 222/2004 ÁFA törvény.
(Kivételek az 5.§ 1 bekezdésében a)-tól e)-pontig.)
2. Az a szolgáltatás nyújtó, aki árut ad el, vagy szolgáltatást nyújt a 289/2008-as törvény 1.
melléklete alapján és elektronikus pénztárgépet használ regisztrálnia kell a pénztárgépet az
511/1992-es törvény alapján. Nem szükséges regisztrálnia, amennyiben a 3-as bekezdés
hatálya alá tartozik a nyújtott szolgáltatás az 511/1992-es törvény alapján.

