
                                                                                                                        1. MELLÉKLET 
                                            ADÓELBÍRÁLÁS  BEJELENTÉSE 

 TEVÉKENYSÉG  FOLYTATÁSA MEGSZŰNÉSEKOR  ÉS MÁS SZEMÉLY ÁLTAL 
FOLYTATOTT TEVÉKENYSÉG  ESETÉN     

 
 
I. AZ ADÓKÖTELESEK ILLETVE A JOGI SZEMÉLY ADATAI 
 
TEVÉKENYSÉG FOLYTATÁSÁT MEGSZÜNTETŐ ADÓKÖTELES ADATAI   
  
          Adószám: 

                
Családi és utónév: ………………………………………………………..  
A lakóhely adatai: …………………………………………………………… 

            (település, utca, házszám, irányítószám)  
Az adóköteles a Szlovén Köztársaság rezidense: 

 igen 
 nem 

                                                                           Rezidens ország: ............................ 
 
Az üzem vagy a vállalkozás székhelye: _______________________        Az üzem anyakönyvi száma: 
                                                                                                                          ____________________ 
A tevékenység fajtája:_______________________________ 
 
 
A VÁLLALAT  TEVÉKENYSÉGÉT, VAGY ANNAK EGY RÉSZÉT FOLYTATÓ ADÓKÖTELES 
ADATAI              

          Adószám: 

                
Családi és utónév: ………………………………………………………..  
A lakóhely adatai: …………………………………………………………… 

                       (település, utca, házszám, irányítószám)  
Az adóköteles a Szlovén Köztársaság rezidense: 

 igen 
 nem 

                                                                                                                                                         
                                                                                                      Rezidens ország: ............................ 
A tevékenységet az adóköteles halála miatt folytatom: 

 igen 
 nem 

 
Az üzem vagy a vállalkozás székhelye_______________________          Az üzem anyakönyvi száma: 
                                                                                                                        ____________________ 
A tevékenység fajtája:_______________________________ 
 
JOGI SZEMÉLY ADATAI, MELYRE A VÁLLALAT, VAGY ANNAK EGY RÉSZE KERÜL 
ÁTRUHÁZÁSRA  
 
Cég illetve elnevezés: ________________________________ 
A cég rövidített elnevezése: _______________________________ 
A székhely címe: ________________________________ 
Anyakönyvi szám:_______________________________  

Tevékenység fajtája:_______________________________ 
 
Adószám: 

 
 

 
 
 
 

                



 
II. NYILATKOZAT FELTÉTELEK TELJESÍTÉSÉRŐL 
 
A) TEVÉKENYSÉGE FOLYTATÁSÁT MEGSZÜNTETŐ ADÓKÖTELES NYILATKOZATA: 
 
A vállalat, vagy a vállalat egy részének más természetes személyre történő átruházása esetében: 
 

 a tevékenység folytatását tartós munkaképtelenség miatt hagytam abba, 
 a tevékenység folytatását nyugdíjba vonulás miatt hagytam abba, 
 a tevékenység folytatását egyéb ok miatt hagytam abba és a céget, vagy a cég egy részét a  

házastársra, gyerekre, örökbefogadott, vagy mostohagyerekre ruháztam át. 
 
A vállalat, vagy annak egy részének jogi személyre való átruházása esetén:  
 

• Természetes személyként kötelezettséget vállalok, hogy a jogi személynél státuszbeli 
átalakulással kapott üzletrészemet legalább 36 hónapig megőrzöm és nem csökkentem 
névértékét. 

                                                                                _____________________________________ 
(tevékenysége folytatását megszüntető adóköteles aláírása) 

 
B) A VÁLLALAT TEVÉKENYSÉGÉT, VAGY ANNAK EGY RÉSZÉT FOLYTATÓ ADÓKÖTELES 
NYILATKOZATA: 
 

• Az átvett tevékenységet Szlovéniában fogom végezni; 
• Az átvett eszközöket és kötelezettségeket az adóköteles tevékenysége napján megszűnő 

érték figyelembevételével fogom felbecsülni, akinek tevékenységét vagy tevékenységi 
körének egy részét folytatom; 

• Az átvett eszközöket úgy fogom amortizálni, mintha ezek a tevékenységét megszüntető  
adókötelesnél lennének amortizálva, ha nem kerülne sor a tevékenység megszüntetésére;  

• Az átvett eszközökkel és  kötelezettségekkel kapcsolatos nyereséget és veszteséget az 
adóköteles tevékenysége megszűnésének napján figyelembe vett érték alapján fogom, 
kiszámítani, mely kiindulópontnak számítana a tevékenységét megszüntető  adóköteles 
adóalapjának kiszámításánál, illetve oly módon, mintha nem  kerülne sor a tevékenység 
megszüntetésére;  

• Átveszem  a tevékenységét megszüntető  adóköteles  által képzett tartalékokat, melyek az  
átruházásra kerülő cégnek tudhatók be, valamint ezen tartalékokkal kapcsolatos 
kötelezettségeket, mintha  ezek a tevékenységét megszüntető  adókötelesre lennének 
érvényesek, mintha nem  kerülne sor a tevékenység megszüntetésére. 

 
                                                                                                         ___________ ________________ 

(tevékenységet folytató adóköteles aláírása) 
 

 
C) A JOGI SZEMÉLY FELELŐS SZEMÉLYÉNEK NYILATKOZATA, AKIRE A VÁLLALAT, 
VAGY ANNAK EGY RÉSZE  KERÜL ÁTRUHÁZÁSRA  
 
• Az új jogi személy illetve az átvevő jogi személy a jogi személyek jövedelméről szóló 

adótörvény (SzK Hivatalos Lapja, 117/06., 56/08., 76/08., 5/09., 96/09. és 43/10. sz.) 5. §-a 
szerint a Szlovén Köztársaság rezidense; 

• A jogi szermély az átvett eszközöket és kötelezettségeket az adóidőszak utolsó napján 
hatályos érték figyelembevételével fogja értékelni, amelyre kiszámítják  az adóelőleg összegét 
a vállalkozó státuszbeli  átalakulása  tevékenységének jövedeleméből; 

• A jogi személy az átvett eszközökkel és  kötelezettségekkel kapcsolatos nyereséget és 
veszteséget az adóidőszak utolsó napján fogja figyelembe venni, melyre kiszámítják  az 
adóelőleg összegét a vállalkozó státuszbeli  átalakulása  tevékenységének jövedeleméből, 
mely kiindulópontnak számítana a tevékenységét megszüntető  adóköteles adóalapjának 
kiszámításánál, illetve oly módon, mintha nem  kerülne sor a tevékenyság megszüntetésére;  

• a jogi személy át fogja venni a tevékenységét megszüntető   adóköteles  által képzett 
tartalékokat, melyek az  átruházásra kerülő cégnek tudhatók be, valamint ezen tartalékokkal 
kapcsolatos kötelezettségeket, mintha  ezek a a tevékenységét megszüntető  adókötelesre 
lennének érvényesek, mintha nem  kerülne sor a tevékenység megszüntetésére. 

 
                                                                  ____________________________________________ 
                                                          (jogi személy felelős személyének aláírása, akire a vállalat átruházásra kerül) 



 
III. NYOMTATVÁNY KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ ADÓELBÍRÁLÁS  BEJELENTÉSHEZ 
 TEVÉKENYSÉG  FOLYTATÁSA MEGSZÜNÉSEKOR  ÉS MÁS SZEMÉLY ÁLTAL 
TÖRTÉNŐ  FOLYTATÁSKOR   
 
Az Adóelbírálás bejelentése tevékenység folytatása megszünésekor és más személy által történő 
folytatásakor című nyomtatványt akkor kell kitölteni, ha a jövedelemadót szabályozó törvény 
értelmében az adóalap megállapításakor különleges adóelbírálást érvényesít. A különleges 
adóelbírálást csak akkor lehet érvényesíteni, ha az adóköteles a tevékenységet megszünteti, és a 
vállalatot, vagy annak egy részét más természetes vagy jogi személyre ruházza át, és teljesítve 
vannak a Jövedelamadóról szóló törvény 51. cikk negyedik bekezdésében foglalt feltételek (SzK 
Hivatalos Lapja, 51/10. sz. – egységes szerkezetbe foglalt szöveg; a továbbiakban ZDoh-2). A 
bejelentést a tevékenység folytatását megszüntető személy és az új vállalkozó végzi el, akire  
átruházzák a vállalatot vagy annak egy részét. Amennyiben a személy haláleset miatt szünteti meg 
tevékenységét,  a bejelentést  az új adóköteles, illetve azon jogi személy végzi el, aki a vállalat 
tevékenységét, vagy annak egy részét folytatja.. 
 
A bejelentést legkésőbb a tevékenysége folytatását megszüntető adóköteles által benyújtott 
adóelszámolás  határidejéig kell elvégezni.  
 
I.  AZ ADÓKÖTELES ILLETVE A JOGI SZEMÉLY ADATAI 
 
Az Adóelbírálás bejelentése tevékenység folytatása megszünésekor és más személy által történő 
folytatásakor című nyomtatvány első oldalán lévő mezőbekbe a tevékenység folytatását megszüntető 
adókötelesre vonatkozó adatokat, és azon természetes vagy  jogi személyre vonatkozó adatokat kell 
beírni, akire a vállalat vagy annak egy része kerül átruházásra . 
  
II.  NYILATKOZAT FELTÉTELEK TELJESÍTÉSÉRŐL 
 
A tevékenységét megszüntető adóköteles és a tevékenységet folytató új  magánvállalkozó, illetve  a 
jogi személy  felelős személye, akire a cég, vagy annak egy része  átruházásra kerül, köteles 
nyilatkozatot adni a különleges adóelbírálásra előírt feltételek teljesítéséről. 
 
A tevékenységét megszüntető adóköteles az »A« pont aláírásával nyilatkozatot tesz, melyből kitűnik a 
tevékenysége megszünésének oka. Abban az esetben, ha a céget, vagy annak egy részét jogi 
személyre ruházza át, az adóköteles e nyilatkozattal kötelezettséget vállal, hogy  a jogi személynél 
lévő üzletrészét legalább 36 hónapig megtartja és annak nominális értékét nem csökkenti.  
 
A cég tevékenységét, vagy annak egy részét folytató adóköteles, a »B« pont aláírásával nyilatkozatot 
tesz, hogy teljesíteni fogja a különleges adóelbírálásra előírt és felsorolt feltételeket.  
 
A jogi személy felelős személye, melyre a cég átruházásra kerül, a »C« pont aláírásával nyilatkozatot 
tesz, hogy teljesíteni fogja a különleges adóelbírálásra előírt és felsorolt feltételeket.  
 
Ha a tevékenység megszünését követő öt évben nem valósulnak meg az »A« és »C« pontban 
nevezett feltételek, akkor a jövedelem, amely a ZDoh-2 51. cikke negyedik bekezdése szerint nem 
minősül a tevékenységet megszüntető adóköteles jövedelmének, a ZDoh-2  III. 7. fejezete szerint a 
természetes személy egyéb jövedelmeként adózik. Kivéve, ha a tevékenység megszűnése az 
adóalany elhalálozása miatt következett be, illetve ha az adóalany a tevékenysége megszüntetése 
után elhunyt. 
 
Ha a vállalat, vagy a vállalat egy része átvételét követő öt évben nem teljesülnek a »B« pontban 
felsorolt feltételek, akkor a feltételek nem teljesítésének évében az új vállalkozó köteles megnövelni a 
jövedelme azon részének adóalapját, amely a ZDoh-2 51. cikke negyedik bekezdése szerint nem 
minősült jövedelemnek.   
 
 


