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Mit tehet on
Kovetelye es vegye is at a 
szamlat
Ha ezt nem teszi meg, a kiadónak alkalmat nyújt, hogy utóla-
gosan törölje a számlát. Lehetséges hogy nem �zette meg 
sem az adókat sem a járulékokat az alkamazottjainak.

Legyen aktiv  fenykepezze le a szamlat
Mint fogyasztó a Szlovén Köztársaság Pénzügyi 
igazgatóságának MMS-en keresztül elküldheti a számla 
fényképét (a �zetési nyugtát). amelyet a megvett áru vagy 
szolgáltatás esetén kapott. Az MMS-ben az adószámot illetve 
az ÁFA-azonosítószámot, amely a számlán van kiírva.

MMS
051 241 241

A hatékony adó beszedése nélkűl az állam nem képes �nan-
szírozni a közjavakat és szolgáltatásokat.

A közpénz hiány kovetkezménye a rendetlen és szennyezett 
környezet. Ha nem �zetnénk az adót, sokkal rosszabb állapot-
ban volnának az iskolai játszóterek és a sportcsarnokok, ill. 
ezek nem is léteznének.

Ha az állami kincstár bevételkie-
sésekben szenved, az állam ezeket 

szokás szerint más adók emelésével kell 
hogy pótolja. Eközben a közjavakat és a 

szolgáltatásokat mindenki használya, ugy 
az aki az adókat �zeti, mint az aki ezeket ne 

�zeti. Ez igazságtalan!

blagajne.fu@gov.si

A projekt partnerjei:
Finančna uprava Republike Slovenije

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
Zavod Republike Slovenije za šolstvo

Urad Vlade Republike Slovenije za komuniciranje

Foto: Finančna uprava RS, Slovenska tiskovna agencija, stockvault.net

                                

Szürkegazdaság 

(fekete munka és 

fekete foglalkoztatás, 

számla nem kibocsátása) 

korlátolja a jövőnket. Ne 

engedje, hogya mások 

hasznot huzzanak az ön 

eredményeiből! FIATALOK
MUVELODESE

 AZ ADOZASROL
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Az adoeltitkolas kovetkezmenyei
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Az oktatás  
minőségének 

csökkentése, csökkent 
közszolgáltatások 

minősége, csökkent 
biztonság, rendezetlen 

játszóterek, 
lyukas útak…
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Az adót szinte világ minden országában ismerik. Az adó 
mértéke és az adó tárgya államtól államig külömbözik. Az 
adók főleg az állampolgárok  közszolgáltatási funkció 
megvalósítása végett fontosak: közszolgáltatási infrastruk-
túrája - mint például az utak, hidak, alagutak, kórházak, 
vízellátó létesítmények, szennyvízrendszerek - építése, 
üzemeltetése és karbantartása, környezetvédelem és tájren-
dezés,  ivóvíz biztosítása, művelődés, kultura stb.

DA JÖVEDELEM 
(a �zetés, 
tevékenységből 
     származó 
       bevétel)

A FOGYASZTÁS
(termékek, ill. 
szolgáltatások 

megvásárlása)

A BIRTOK 
(ház, lakás, hajó)

Az adokivetes modjai
Önadózás
Az adóalany (magán- vagy jogi személy) maga határozza 
meg az általa �zetendő adó mértékét és adóbevallást tesz.

Adólevonással
A ki�zető és a munkáltató, magánszemély nevében számolja 
el az adókat és a járulékokat, a jövedelem ki�zetésékor.

Az adóhatóság határozata alapján
Az adó összegét az adóhatóság állapítja meg – 
tőkejövedelmekből (tőkenyereség, osztalékok és 
kamatok), ill. bérből származó jövedelem, vagyon adózta-
tása, külföldből származó jövedelem.

Miert fontos az adok es a jarulekok fizetese

Az adó �zetése fontos, mivel megfelelő életszínvonalat és jó 
életminőséget biztosít mindannyiunk számára. Hatékony 
adó és járulék beszedési rendszere, adóterhek igazságos 
elosztását biztosítja.

A bevétel négy állami pénztárban gyűlik: állami költsé-
gvetés, önkormányzati költségvetés,  Nyugdíjbiztosítási 
Intézet Pénztárába  és Egészségbiztosítási Intézet Pénz-
tárába.

Az adóztatás legaláb alap változatáiban, szinte világ minden 
részében, ahol első civilizaciók alakultak, észlelhető volt. 

Az adóztatás eredeti célja pénzügyi eszközök megszerzése a 
biztonság biztosítására és a szentélyek építésére vonatkozot, 
majd az útépítés, hídépítés, vízvezeték, kanalizáció építése 
kerűlt sorra. A mezopotámiai templomgazdaságokban 
adózva volt a termés az állattartás és a halászat.

A középkorban különböző igények 
miat újabb és újabb adókat vetettek 
ki az emberekre, például: a sóadót, 
jatszókocka-   és kártyaadót, 
fér�szakáladót, kalapadót, ablakadót, 

tető terűletre kiszabot adót, sőt az emberi lélek adót is. 

A túl magas adók és ezek igazságtalan megosztása miat, 
gyakran felkelések történtek (számos parasztfelkelés a 
Szlovénia területén). Az adóknak külömben is jelentős 
befolyása volt a társadalom fejlődésére valamint az egyéb 
emberi tevékenységekre is (Angolországban 1215-ben volt 
kibocsátva a Magna charta libertatum azaz a „Nagy szabadsá-
glevél”, 1773-ban történt „bostoni teadélután”.

Gondolkodot-e valaha  MIÉRT is kell �zetni az adót. Vagy milyen 
hasznunk van az adókból, ki �zeti ezeket és milyen menyiség-
ben?

A jelen brosúrával, amely a »Fiatalok művelődése az adózásról« 
keretében volt létrehozva, rövid összefoglalóban néhány, az 
adókra vonatkozó, kérdéseikre fogung felelet nyújtani. A 
brosúra  alapvető információkat tartalmaz: az adók rövid 
történelme, az adók a korszerű társaságban, mi is van megadóz-
tatva, hogyan van az adó kivetve, miért is fontos az adó �zetése, 
a közpénztárban gyüjtött pénz hová oszlik, milyen hatása lehet  
az adókikerülésnek és elsősorban, mit is tehetünk magunk az 
adókikerülésének csökkentése az adóztatási kultura növeke-
dése irányában.

AZ ADOZASROL
FIATALOK  MUVELODESE 

Adok a modern tarsadalomban

MI VAN 
MEGADOZTATVA
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Az allami penztarokbol hova megy a penz

Társadalombiztosítási j
          árulékok: 32 %

Az adóbe�zetésekből, az állami pénztárakból, az  állam �nanszírozza 
a közkiadásokat az állampolgárok  jólétére. A közpénz valamennyi 
állampolgár számára lehetővé teszi, hogy egyenlő mértékben  
jogosuljanak a közszolgáltatásokban. 

Az adOt mAr 3500 Eve i e ismertik

Szociális támogatás:
16 cent

Nyugdíj:
25 cent

Egészségügy:
14 cent

Oktatás:
13 cent

Gazdasági
tevékenységek

8 cent

Közigazgatás: 
7 cent

Államadósság 
visszafizetésé:

 6 cent   

Sport, kultúra, vallás: 
3 cent  

Közrend és biztonság: 3 cent
         

Katonaság: 2 cent

Környezetvédelem és tájrendezés
3 cent

ÁFA: 20 %

Magánszemélyek 
jövedelemadói: 13 %

Jövedéki adó: 10 %
Egyéb bevételek: 13 %

Bevétel az 
EU-ból: 7 %

Társaságok 
jövedelemadó: 3 %     

Vagyon típusú adók: 2 %
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