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ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΕΩΝ

ΜΔΛΔΣΗ
«ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΤΣΗΜΑ ΟΤΓΓΑΡΙΑ 2019»
Γενικά πεπί θοπολογίαρ
Η θνξνινγία ζηελ Οπγγαξία ρσξίδεηαη ζε δχν θαηεγνξίεο: α) ηελ Κεληξηθή (ηελ πεγή ησλ
θξαηηθψλ εζφδσλ) θαη β) ηελ θαηά Πεξηθέξεηεο (ηελ πεγή ησλ εζφδσλ ηεο Τνπηθήο
Απηνδηνίθεζεο). Οη θεληξηθνί θφξνη θαηεγνξηνπνηνχληαη ζε «Γεληθνχο» θαη «Δηδηθνχο», αλαιφγσο
ηνπ επηδησθφκελνπ ζθνπνχ.
Σηνπο Γεληθνχο Φφξνπο ζπκπεξηιακβάλνληαη νη εηαηξηθνί θφξνη, ν ΦΠΑ θαη ν θφξνο εηζνδήκαηνο,
ελψ ζηνπο Δηδηθνχο Φφξνπο ζπκπεξηιακβάλνληαη νη θφξνη ζε ζπγθεθξηκέλνπο θιάδνπο ή
βηνκεραλίεο ηεο ρψξαο (π.ρ. ελεξγεηαθφο θφξνο, θφξνο ηειεπηθνηλσληψλ, θφξνο γηα ηε δεκφζηα
πγεία, θιπ). Οη θφξνη ηεο Πεξηθέξεηαο / Γεκνηηθνί θφξνη (θφξνη ζε ηνπηθέο επηρεηξήζεηο, θφξνο
γεο, θφξνο θηηξίσλ θιπ), επηβάιινληαη απφ ηηο Ννκαξρίεο, ηνπο Γήκνπο θαη ηηο Κνηλφηεηεο νη
νπνίνη θαζνξίδνπλ θαη ην χςνο ησλ θφξσλ απηψλ. Δπηζεκαίλεηαη φηη ζην θνξνινγηθφ θαζεζηψο ηεο
Οπγγαξίαο ε ηάζε γηα ηνπο θεληξηθνχο θφξνπο είλαη λα εθαξκφδνληαη επί ησλ δαπαλψλ θαη φρη
ηφζν επί ησλ εηζνδεκάησλ. Δπίζεο, θαίλεηαη φηη ην βάξνο κεηαθέξεηαη απφ ηνπο γεληθνχο θφξνπο
ζηνπο εηδηθνχο.
Πάλησο, σο πιήξεο κέινο ηεο Δ.Δ., ε Οπγγαξία έρεη ελαξκνλίζεη ηε λνκνζεζία ηεο γηα ηνλ ΦΠΑ,
ηνπο εηζαγσγηθνχο δαζκνχο θαη ηνλ θφξν πνιπηειείαο. Δπηπιένλ, ε Οπγγαξία θξνληίδεη ψζηε θαη
ην ζχλνιν ηεο ζρεηηθήο λνκνζεζίαο, λα ζπκβαδίδεη κε ηηο απαηηήζεηο ηεο Δ.Δ., ηνπ Οξγαληζκνχ
Οηθνλνκηθήο Σπλεξγαζίαο θαη Αλάπηπμεο (ΟΟΣΑ) θαη κε ην ζχζηεκα γηα ηε “Γηάβξσζε ηεο
θνξνινγηθήο βάζεο θαη ηε κεηαθνξά θεξδψλ” (Base Erosion Profit Shifting - BEPS).
Σο θοπολογικό ύζηημα και οι ζημανηικέρ θοπολογικέρ αλλαγέρ για ηο 2019
Α. Δηαιπική θοπολόγηζη.
Η θνξνιφγεζε εηζνδήκαηνο εηαηξεηψλ πνπ πξνέξρεηαη απφ νηθνλνκηθέο, ή άιιεο δξαζηεξηφηεηεο,
κε ζθνπφ ην θέξδνο, είλαη ππνρξεσηηθή.
Υπελζπκίδεηαη φηη απφ 1/1/2017, ν ζπληειεζηήο εηαηξηθήο θνξνιφγεζεο κεηψζεθε ζε 9% γηα φιεο
ηηο επηρεηξήζεηο (απφ 19% γηα ηηο εηαηξείεο κε εηήζην ηδίξν άλσ ησλ 500 εθ. HUF θαη απφ 10% γηα
ηηο ππφινηπεο). Ο ζπληειεζηήο 9% είλαη ν ρακειφηεξνο ζηελ Δ.Δ., ρακειφηεξνο θαη απφ απηνχο ηεο
Βνπιγαξίαο (10%) θαη Ιξιαλδίαο, Κχπξνπ (12,5%).
Σηε θνξνιφγεζε ησλ εηαηξεηψλ, δίδεηαη ε δπλαηφηεηα ζηηο εηαηξείεο λα επηιέμνπλ, ππφ
πξνυπνζέζεηο, ππνθαηεγνξίεο θνξνιφγεζεο, πνπ ελδερνκέλσο ηηο επλννχλ, π.ρ.:
-EVA «Απινπνηεκέλνο επηρεηξεκαηηθφο Φφξνο» γηα επηρεηξήζεηο πνπ νη εηήζηεο πσιήζεηο ηνπο δελ
μεπεξλνχλ ηα 30 εθ. HUF (πεξίπνπ €100.000).
-ΚΑΤΑ «Τκεκαηηθφο Φφξνο» κε ηνλ νπνίνλ ε εηαηξεία απαιιάζζεηαη απφ ηελ ππνρξέσζε
θαηαβνιήο ηνπ εηαηξηθνχ θφξνπ, αηνκηθνχ εηζνδήκαηνο, αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ, εηζθνξψλ
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θνηλσληθήο αζθάιηζεο θ.α. θφξσλ θαη εηζθνξψλ. Απφ 1/1/2019 ζε πεξίπησζε πνπ ην θνξνινγηθφ
ππνθείκελν κεηαπεδά απφ ην θαζεζηψο εηαηξηθήο θνξνιφγεζεο ζην θαζεζηψο θνξνινγίαο
ζπγαηξηθψλ «KATA», ην πνζφ ηηκνιφγεζεο γηα ηελ παξνρή αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ απφ ηελ
εηαηξεία, θαηά ηελ πεξίνδν πνπ ήηαλ εληαγκέλε ζην θαζεζηψο εηαηξηθήο θνξνιφγεζεο, ζα
θνξνινγείηαη κε ηνλ ζπληειεζηή εηαηξηθήο θνξνιφγεζεο, αλεμαξηήησο ηεο εκεξνκελίαο
παξάδνζεο.
-KIVA «Φφξνο Μηθξψλ Δπηρεηξήζεσλ», κε ηνλ νπνίνλ παξέρεηαη, ππφ πξνυπνζέζεηο, ε πην επλντθή
θνξνινγηθή κεηαρείξηζε ζπγθεθξηκέλσλ επηρεηξήζεσλ. Απφ 1εο Γεθεκβξίνπ 2018, γηα ηελ έληαμε
ησλ επηρεηξήζεσλ ζην θνξνινγηθφ θαζεζηψο KIVA, απαηηείηαη ζπλνιηθφ πνζφ (απφ απνδείμεηο
πιεξσκψλ, εηζπξάμεηο, απαηηήζεηο έλαληη ηξίησλ, ηζνινγηζκφ) χςνπο 1 δηο HUF (απφ 500 εθ.
HUF).
Σηηο εηαηξείεο πνπ θνξνινγνχληαη, δίδνληαη θαη θνξνινγηθέο απαιιαγέο ή θίλεηξα (π.ρ. απαιιαγή
κέρξη θαη ηνπ 80% ηνπ θφξνπ πνπ έρεη ππνινγηζηεί εθφζνλ πιεξνχληαη ζπγθεθξηκέλεο
πξνυπνζέζεηο, επηδφηεζε ηφθσλ γηα δάλεηα κηθξν-κεαζίσλ επηρεηξήζεσλ, θνξνινγηθέο απαιιαγέο
γηα επελδχζεηο πνπ ζθνπφ έρνπλ ηελ αχμεζε ηεο ελεξγεηαθήο απφδνζεο, θιπ).
Οη πξφζθαηεο αιιαγέο ζηελ εηαηξηθή θνξνιφγεζε αθνξνχλ, θπξίσο, ζηελ εηζαγσγή ελφο
ζεζκνπνηεκέλνπ Δηαηξηθνχ Φφξνπ Οκίισλ Δπηρεηξήζεσλ, αληίζηνηρνπ ηνπ ΦΠΑ πνπ εθαξκφδεηαη
ζε νκίινπο εηαηξεηψλ:
Οη θπξηφηεξεο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ ππαγσγή ζην Δηαηξηθφ Φφξν Οκίισλ, είλαη:
- ε επηρεηξεκαηηθή ζρέζε (π.ρ. ζπγαηξηθή) λα βαζίδεηαη ζε δηθαίσκα ςήθνπ ηνπιάρηζηνλ ηνπ 75%
ησλ θνξνινγνπκέλσλ εηαηξεηψλ πνπ επηζπκνχλ λα ζπκκεηάζρνπλ ζηνλ φκηιν,
- λα αθνινπζείηαη ην ίδην ινγηζηηθφ ζχζηεκα,
- λα ππάξρεη ηαχηηζε ηεο εκεξνκελίαο ηζνινγηζκνχ κε ηελ εκεξνκελία,
- ε ηήξεζε ησλ ινγηζηηθψλ βηβιίσλ λα γίλεηαη ζην ίδην λφκηζκα.
Έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα πιενλεθηήκαηα ηνπ λένπ θαλνληζκνχ είλαη φηη ε θνξνινγηθή βάζε ησλ
κειψλ ηνπ νκίινπ κε αξλεηηθή θνξνινγηθή βάζε θαηά ην αληίζηνηρν θνξνινγηθφ έηνο, δχλαηαη λα
αληηζηαζκηζηεί κέρξη πνζνζηφ 50% επί ηεο θνξνινγηθήο βάζεο ησλ κειψλ κε ζεηηθή θνξνινγηθή
βάζε, γεγνλφο πνπ επηθέξεη ζηνλ Όκηιν ζεκαληηθή κείσζε ησλ θνξνινγηθψλ δαπαλψλ ηνπ. Γηα ηελ
έληαμε ζην θαζεζηψο ηνπ Δηαηξηθνχ Φφξνπ Οκίισλ, φια ηα κέιε ηνπ Οκίινπ ζα πξέπεη, γηα πξψηε
θνξά, λα θαηαζέζνπλ αίηεζε κεηαμχ 1-15 Ιαλνπαξίνπ 2019. Η πξνζεζκία έρεη θαηαιεθηηθή
εκεξνκελία θαη δελ δίδεηαη παξάηαζε.
-Έθπησζε ηφθσλ:
Με βάζε ηνπο λένπο θαλφλεο πεπιοπιζμού ηων μειώζεων ηόκων, ην θαζαξφ θφζηνο
ρξεκαηνδφηεζεο χςνπο 30% ή πνζφ 939.810.000 HUF πξν πιεξσκήο ηφθσλ, θνξνινγίαο θαη
απνζβέζεσλ, αλαγλσξίδεηαη γηα ηελ κείσζε ησλ ηφθσλ. Η αρξεζηκνπνίεηε δπλαηφηεηα κείσζεο
ηφθσλ κπνξεί ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηε κείσζε ηεο θνξνινγηθήο ησλ
επφκελσλ εηψλ.
-Διεγρφκελε Ξέλε Δηαηξεία:
Η φξνο «Διεγρφκελε Ξέλε Δηαηξεία» εηζήρζε γηα πξψηε θνξά ην 2018. Μηα μέλε εηαηξεία
ζεσξείηαη ειεγρφκελε φηαλ ν θνξνινγνχκελνο θαηέρεη ηνπιάρηζηνλ ην 50% ησλ κεηνρψλ ηεο θαηά
ηε κεγαιχηεξε δηάξθεηα εληφο ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο. Απφ 1/1/2019 ζα κπνξνχλ λα εμαηξνχληαη
απφ ηελ θαηάηαμή ηνπο σο «Διεγρφκελεο Ξέλεο Δηαηξείεο» κφλν φζεο εηαηξείεο παξέρνπλ ελεξγέο
ππεξεζίεο. Δπηπιένλ, θαηαξγείηαη ε αςηόμαηη εξαίπεζη ησλ εηζεγκέλσλ ζην Φξεκαηηζηήξην
εηαηξεηψλ.
-Οκαδηθά Αζιήκαηα:
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Τν 2018, ε πεηνζθαίξηζε εληάρζεθε ζηα επηιέμηκα γηα θνξνινγηθέο απαιιαγέο νκαδηθά αζιήκαηα.
Τν 2019, ε ππνζηήξημε ησλ νκαδηθψλ αζιεκάησλ εληζρχεηαη κε ηε δπλαηφηεηα επηδφηεζεο ησλ
δαπαλψλ δηαρείξηζεο θαη ιεηηνπξγίαο κηαο ηδηνθηεζίαο γηα αζιεηηζκφ θαη αλαςπρή.
1. Φνξνινγηθά θίλεηξα:
 Δηαηξείεο πνπ δελ ζεσξνχληαη κηθξν-κεζαίεο, κπνξνχλ λα δηεθδηθνχλ θνξνινγηθά θίλεηξα
κε δχν επηπιένλ ηξφπνπο: α) επελδχνληαο ηνπιάρηζηνλ 6 δηο HUF (θαζαξφ πνζφ) θαη β) κε
ηελ πινπνίεζε επέλδπζεο χςνπο 3 δηο HUF (θαζαξφ πνζφ) θαη ηε δεκηνπξγία λέσλ ζέζεσλ
εξγαζίαο.
 Τα θνξνινγηθά θίλεηξα δίδνληαη γηα επελδχζεηο πνπ πινπνηνχληαη ζε ζπγθεθξηκέλνπο
Ννκνχο/Ννκαξρίεο ηεο Κεληξηθήο Οπγγαξίαο θαη ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη απηέο αθνξνχλ
ζε παξαγσγή λένπ πξντφληνο, ή ζε βηνκεραληθή έξεπλα θαη θαηλνηνκία.
 Η ρνξήγεζε ησλ θηλήηξσλ, δελ απαιιάζζεη ηελ εηαηξεία απφ ηηο θνξνινγηθέο ηεο
ππνρξεψζεηο (π.ρ. αχμεζε ησλ ππαιιήισλ θαηά 50 εληφο ηεηξαεηίαο, αχμεζε ησλ
απνδνρψλ, θιπ).
 Σηελ πεξίπησζε πνπ ρνξεγήζεθε θνξνινγηθφ θίλεηξν γηα επέλδπζε πνπ δεκηνπξγεί ζέζε
εξγαζίαο, αιιά ε ζέζε παξακέλεη θελή, ε πεξίνδνο ράξηηνο παξαηείλεηαη κέρξη λα θαιπθζεί
ε ζέζε.
 Σηελ πεξίπησζε επηβνιήο πξνζηίκσλ ιφγσ θνξνινγηθψλ παξαβάζεσλ, ε παξνρή ησλ
θνξνινγηθψλ θηλήηξσλ αλαζηέιιεηαη κφλν γηα ην θνξνινγηθφ έηνο θαηά ην νπνίν
δηαπξάρζεθε ε παξάβαζε.
2. Λνηπέο πεξηπηψζεηο:
 Μεξίζκαηα θάησ ηνπ 10% δελ κπνξνχλ λα ππαρζνχλ ζηηο δηαηάμεηο γηα ηηο δεισκέλεο
κεηνρέο
 Φνξνινγηθέο απαιιαγέο κπνξεί λα εγθξηζνχλ θαη ζηελ πεξίπησζε θαηαζθεπήο
θαηαιπκάησλ πξνο ελνηθίαζε.
Β. Φόπορ Πποζηιθέμενηρ Αξίαρ –ΦΠΑ.
Η λνκνζεζία πνπ δηέπεη ηελ επηβνιή θαη είζπξαμε ΦΠΑ ζηελ Οπγγαξία (Hungarian VAT Act),
είλαη ζπκβαηή κε ηηο ζρεηηθέο νδεγίεο ηεο Δ.Δ. Οη δηαηάμεηο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο ζηελ
Οπγγαξία, δηέπνπλ ηελ πξνκήζεηα αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ, ηελ πψιεζε θαη αγνξά πξντφλησλ εληφο
ηεο Δ.Δ., θαζψο θαη ηηο εμαγσγέο θαη εηζαγσγέο πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ. Ο γεληθφο ζπληειεζηήο
ΦΠΑ θαζνξίδεηαη ζην 27%. Υπάξρνπλ φκσο θαη κεησκέλνη ζπληειεζηέο, 18% θαη 5%.
Η θπβεξλεηηθή πνιηηηθή πξνζαλαηνιίδεηαη ζηε ζηαδηαθή κείσζε ηνπ ζπληειεζηή ΦΠΑ. Όηαλ ην
2014 είρε -πηινηηθά- κεησζεί ν ΦΠΑ ζηνπο δσληαλνχο ρνίξνπο, ε αγνξά είρε θαηαζηεί πην
αληαγσληζηηθή, θαζψο απμήζεθε ν αξηζκφο ησλ ζρεηηθψλ αγνξνπσιεζηψλ θαη απμήζεθε επίζεο ν
αξηζκφο ησλ θηελνηξφθσλ. Βάζεη ησλ ζεηηθψλ απηψλ απνηειεζκάησλ, ε θπβέξλεζε πξνρψξεζε
ηνλ Ιαλνπάξην 2015 ζε κείσζε ηνπ ΦΠΑ ζην βφεην θαη πξφβεην θξέαο θαζψο θαη ζηα πξντφληα
ηνπο, ελψ ηνλ Ιαλνπάξην 2016 κείσζε ην ΦΠΑ θαη ζην ρνηξηλφ θξέαο. Τνλ Ιαλνπάξην 2017,
κεηψζεθε επίζεο ζην 5% θαη ν ΦΠΑ ζην θξέζθν γάια, ζηα πνπιεξηθά θαη ζηα απγά.
Με 18% θνξνινγνχληαη ηα ηπξνθνκηθά πξντφληα θαζψο θαη πξντφληα πνπ σο θχξην ζπζηαηηθφ ηνπο
έρνπλ ην θαιακπφθη, αιεχξη θαη άκπιν. Δπίζεο νη ππεξεζίεο ησλ μελνδνρείσλ θαη θαηαιπκάησλ,
θαζψο θαη νη ππαίζξηεο εθδειψζεηο κε κφληκνπ ραξαθηήξα. Με 5% θνξνινγνχληαη ηα θάξκαθα, νη
ηαηξηθέο ζπζθεπέο, ηα βηβιία, ηα αηγνπξφβαηα, νη ρνίξνη, ηα βννεηδή, ηα πνπιεξηθά, ην γάια, ηα
απγά, νη θνηλνηηθέο ππεξεζίεο ζέξκαλζεο θαη ε δσληαλή κνπζηθή ζε ηδησηηθέο εθδειψζεηο. Τν
2018 ν ζπληειεζηή ΦΠΑ ζηα ηρζπεξά (θξέζθα θαη θαηεςπγκέλα) κεηψζεθε ζην 5%, ελψ κείσζε
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ζην 5% είρε επίζεο ν ΦΠΑ ζηα εζηηαηφξηα, θαζψο θαη ε παξνρή ππεξεζηψλ πξφζβαζεο ζην
Γηαδίθηπν.
Ο εθδφηεο ηηκνινγίνπ πνπ πεξηέρεη ΦΠΑ, νθείιεη λα ηνλ θαηαβάιεη, αθφκα θαη ζηελ πεξίπησζε
πνπ ην ηηκνιφγην δελ έρεη εμνθιεζεί.
Οη θνξνινγηθέο αιιαγέο αθνξνχλ:
-Απφ 1/1/2019 ν Νφκνο πξνζθέξεη ηη δπλαηφηεηα αςηόμαηηρ αίηηζηρ γηα ΦΠΑ 50% γηα ηελ
ελνηθίαζε απηνθηλήηνπ, φηαλ ην ελνηθηαδφκελν απηνθίλεην ρξεζηκνπνηείηαη ηφζν γηα εκπνξηθνχο
φζν θαη γηα ηδησηηθνχο ζθνπνχο. Αλ ν θνξνινγνχκελνο κπνξεί λα δηθαηνινγήζεη κεγαιχηεξν
πνζνζηφ εκπνξηθήο ρξήζεο, ηφηε ν λφκνο ηνπ δίδεη ηε δπλαηφηεηα ηζφπνζεο κείσζεο ηνπ ΦΠΑ.
-Απφ 1/1/2020, ο ΦΠΑ επί ηων πωλήζεων νέων καηοικιών ζα απμεζεί απφ 5% θαη πάιη ζην 27%. Ο
λένο θαλνληζκφο θαζηζηά ζαθέο φηη ν κεησκέλνο ζπληειεζηήο ΦΠΑ 5% δχλαηαη λα εθαξκφδεηαη
κφλν ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ε νηθνδνκηθή άδεηα ή ε δήισζε γηα ην θηίξην έγηλε πξηλ ηηο 2/11/2018.
-Τν φξην γηα ην δικαίωμα θοποαπαλλαγήρ απμάλεηαη απφ ηα 8 εθ. ζηα 12 εθ. HUF. Έηζη, ην φξην γηα
ηελ απαιιαγή ηνπ ΦΠΑ, εμηζψλεηαη κε ην φξην επηινγήο ηνπ «Τκεκαηηθνχ Φφξνπ» (ΚΑΤΑ).
Γ. Φοπολόγηζη αηομικού ειζοδήμαηορ – Κοινωνική αζθάλιζη – ειζθοπέρ.
Φπζηθά πξφζσπα ζηελ Οπγγαξία, δχλαληαη λα εκπιαθνχλ ζε θαλνληθή θαη κφληκε επηρεηξεκαηηθή
δξαζηεξηφηεηα κε ζθνπφ ην θέξδνο, κε δηθή ηνπο επζχλε, σο ηδηψηεο επηρεηξεκαηίεο (ζηελ
θαηεγνξία ζπκπεξηιακβάλνληαη επίζεο νη ζπκβνιαηνγξάθνη θαη νη δηθεγφξνη). Ο ζπληειεζηήο
θνξνινγίαο ηνπ αηνκηθνχ εηζνδήκαηνο ησλ ηδησηψλ επηρεηξεκαηηψλ, θαζνξίδεηαη ζην 9%. Όκσο, ν
ηδηψηεο επηρεηξεκαηίαο ππνρξενχηαη ζε επηπξφζζεηε θνξνιφγεζε κε 15% ησλ κεηά-θφξσλ
εηζνδεκάησλ ηνπ απφ ηελ επηρεηξεκαηηθή ηνπ δξάζε.
Ο θνξνινγηθφο ζπληειεζηήο αηνκηθψλ εηζνδεκάησλ θαηνίθσλ-ηδησηψλ ηεο Οπγγαξίαο
(ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη νη πνιίηεο ηεο Δ.Δ., αιιά θαη ηξίησλ ρσξψλ πνπ έρνπλ, φκσο, άδεηα
παξακνλήο), αλέξρεηαη ζε 15% επί ηεο θνξνινγηθήο ηνπο βάζεο.
Σρεηηθά κε ηηο εηζθνξέο γηα θνηλσληθή αζθάιηζε, ζεκεηψλνπκε φηη ν εξγαδφκελνο θαηαβάιιεη 10%
επί ηνπ κηζζνχ ηνπ γηα ην ζπληαμηνδνηηθφ θαη 8,5% γηα ηαηξνθαξκαθεπηηθή θάιπςε.
To 2018 κεηψζεθε θαηά κηα πνζνζηηαία κνλάδα ζην 13% ν εληαίνο ζπληειεζηήο θνξνιφγεζεο ησλ
κηθξψλ επηρεηξήζεσλ (ειεπζέξσλ επαγγεικαηηψλ).
Αληηζηνίρσο, νη εξγνδνηηθέο εηζθνξέο κεηψζεθαλ απφ 22% ζην 19,5% ηνπ κηζζνχ. [Αξρηθά, ε
Σπκθσλία πνπ είρε επηηεπρζεί ην 2016 κε ηα Δξγαηηθά Σπλδηθάηα, πξνέβιεπε γηα ην 2018 κείσζε
ησλ εξγνδνηηθψλ εηζθνξψλ ζην 20%. Η επηπιένλ κείσζε 0.5% γηα ην 2018 εγθξίζεθε απφ ηελ
Βνπιή, δεδνκέλνπ φηη νη αθαζάξηζηεο απνδνρέο ησλ εξγαηψλ απμήζεθαλ πεξηζζφηεξν απφ 11%
εληφο ησλ πξψησλ ελλέα κελψλ ηνπ 2017].
Δπίζεο, ην 2018 απμήζεθε ζε HUF 7.320 κεληαίσο (ή HUF 244 εκεξεζίσο) ην πνζφ πνπ
θαηαβάιιεηαη γηα ηαηξνθαξκαθεπηηθή θάιπςε.
Οη ζεκαληηθφηεξεο αιιαγέο γηα ην 2019 αθνξνχλ:
-Σηε δηεχξπλζε ησλ θνξνινγηθψλ θηλήηξσλ θαη θπξίσο ζηελ ελίζρπζε ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ
πνπ απαζρνιείηαη ζηνλ ηνκέα «Έπεςναρ και Ανάπηςξηρ» (Ε&Α) από ηα έζοδα ηων κοινωνικών
ειζθοπών.
-Σηελ πξνζκέηξεζε ηνπ κηζζνινγηθνχ θφζηνπο πνπ αθνξά ζε άκεζεο δαπάλεο Δ&Α γηα ηνλ
ππνινγηζκφ ηεο θνξνινγηθήο απαιιαγήο. Βάζεη ηνπ λένπ λφκνπ «Szocho», εάλ ε επηρείξεζε αζθεί
ηελ Δ&Α σο θχξηα, πξσηαξρηθή ή θαη ζπλαθή δξαζηεξηφηεηά ηεο, ηφηε ην 50% ηεο θάιπςεο ηνπ
κηζζνινγηθνχ θφζηνπο πνπ ζπλδέεηαη άκεζα κε ην θφζηνο Δ&Α, κπνξεί λα εθιεθζεί σο
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θοπολογική απαλλαγή. Σπλεπψο, ηα κηζζνινγηθά θφζηε πνπ εθιακβάλνληαη σο ηέηνηα, δελ κπνξνχλ
πιένλ λα απνηειέζνπλ αληηθείκελν κείσζεο ηεο θνξνινγηθήο βάζεο ησλ εηαηξεηψλ.
-Σηελ απφ 1εο Ιαλνπαξίνπ 2019 πξνζκέηξεζε ζηε θνξνινγηθή βάζε, ηνπ θφζηνπο ηεο αηομικήρ και
ομαδικήρ αζθάλιζηρ καηά κινδύνων ην νπνίν θαηαβάιιεηαη απφ ηνλ εξγνδφηε.
-Σηηο δωπεέρ ηος επγοδόηη και ηη ζςνειζθοπά ηος ζηο εθελονηικό Ταμείο Αμοιβαίος Κεθαλαίος νη
νπνίεο απφ 1εο Ιαλνπαξίνπ 2019 ζα εθιακβάλνληαη σο εηζφδεκα απφ απαζρφιεζε θαη αθνινχζσο ν
εξγνδφηεο ζα δηθαηνχηαη κείσζεο απφ ην αθαζάξηζην πνζφ ηεο εξγνδνηηθήο επηδφηεζεο. Γελ
πξνβιέπεηαη πξνθαηαβνιή θφξνπ γηα ην εζεινληηθφ Τακείν Ακνηβαίαο ην νπνίν είλαη θνξνινγεηέν
γηα άιια εηζνδήκαηα, κε ηνλ θφξν λα θαηαβάιιεηαη κέρξη ηελ εκεξνκελία θαηαρψξεζεο ηεο
δήισζεο.
Γ. Φόπορ Πολςηελείαρ.
Δθηφο απφ ηνπο αλσηέξσ θφξνπο, επηβάιιεηαη, ζε ζεηξά πξντφλησλ, ν Φφξνο Πνιπηειείαο. Η
ζρεηηθή λνκνζεζία ζηελ Οπγγαξία, είλαη ελαξκνληζκέλε κε απηή ηεο Δ.Δ., εληνχηνηο δελ ππάξρνπλ
εληαίνη θνξνινγηθνί ζπληειεζηέο, ίδηνη ζε φια ηα θ-κ ηεο Δ.Δ. Κάζε θ-κ ηεο Δ.Δ. νξίδεη απηφ ην
χςνο ησλ θνξνινγηθψλ ζπληειεζηψλ, ηεξψληαο, αζθαιψο, ηελ επξσπατθή λνκνζεζία. Απφ
1/7/2017, κε ηνλ λφκν VXVII ηνπ 2016, ηέζεθε ζε ηζρχ ε λέα λνκνζεζία γηα ηνλ θφξν πνιπηειείαο
ζηελ Οπγγαξία.
Πξντφληα ζηα νπνία επηβάιιεηαη ν Φφξνο Πνιπηειείαο είλαη ηα παξαθάησ:
Δλεξγεηαθά πξντφληα (άλζξαθαο, ειεθηξηθή ελέξγεηα, θπζηθφ αέξην, νξπθηέιαηα, ιηπαληηθά,
πεηξειαηνεηδή, θιπ), δχζνο, νίλνο, πνηά απφ δχκσζε, ελδηάκεζα αιθννινχρα πξντφληα,
αιθννινχρα πνηά θαη επεμεξγαζκέλα θαπλά (ηζηγάξα, πνχξα, θαπλφο, ειεθηξνληθά ηζηγάξα θαη
θαχζηκε χιε γηα αλαπηήξεο).
Δ. Άλλοι θόποι.
1. Νομαπσιακοί / Γημοηικοί Φόποι
Οη Γήκνη θαη Κνηλφηεηεο κπνξνχλ λα επηβάιινπλ ζηελ πεξηνρή αξκνδηφηεηφο ηνπο, ηνπηθνχο
θφξνπο. Τνπηθνί θφξνη είλαη νη:
α) Φφξνο Πφιεο: Κάζε θφξνο πνπ επηβάιιεηαη ζε θπζηθά πξφζσπα, αξθεί ην θνξνινγεηέν
αληηθείκελν λα κελ θνξνινγείηαη ήδε, βάζεη άιιεο λνκνζεζίαο. Τν χςνο ηνπ θφξνπ θαη νη ινηπέο
ιεπηνκέξεηεο θαζνξίδνληαη απφ ηνπο Γήκνπο.
β) Φφξνο Τνπηθψλ Δπηρεηξήζεσλ: Ο πην ζπλεζηζκέλνο ηνπηθφο θφξνο πνπ επηβάιιεηαη ζε κφληκεο ή
θαη πεξηζηαζηαθέο νηθνλνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο εληφο ηεο πεξηνρήο αξκνδηφηεηαο ηνπ Γήκνπ. Ο
αλψηαηνο ζπληειεζηήο θνξνιφγεζεο δελ πξέπεη λα μεπεξλά ην 2%, φκσο είλαη ζηε δηαθξηηηθή
επρέξεηα ησλ Γήκσλ λα θαζνξίζνπλ ην αθξηβέο χςνο ηνπ ζπληειεζηή, αιιά θαη λα απνθαζίδνπλ
γηα ην αλ ζα επηβιεζεί ή φρη ν ζπγθεθξηκέλνο θφξνο. Γηα κε κφληκεο επηρεηξεκαηηθέο
δξαζηεξηφηεηεο, ν θφξνο θαζνξίδεηαη αλά εκέξα (5.000 HUF / εκέξα νηθνλνκηθήο
δξαζηεξηφηεηαο).
γ) Φφξνο Κηηξίσλ (αληίζηνηρνο ηνπ ΔΝΦΙΑ): Ο θφξνο εθαξκφδεηαη αδηαθξίησο ζε φια ηα
θηίζκαηα, είηε απηά πξννξίδνληαη γηα θαηνηθία, ή γηα νπνηαδήπνηε άιιε ρξήζε. Τνλ θφξν θαιείηαη
λα θαηαβάιεη ν ηδηνθηήηεο. Ο ζπληειεζηήο θνξνιφγεζεο θαζνξίδεηαη κε δχν ηξφπνπο:
 κε αλψηαηε ρξέσζε 1.852,1 HUF / η.κ., ή
 κε αλψηαην πνζνζηφ 3,6% επί ηεο αγνξαίαο αμίαο ηνπ θηίζκαηνο.
δ) Φφξνο Γήο: Υπφρξενο είλαη ν θαηαγεγξακκέλνο ηδηνθηήηεο θαη ν ζπληειεζηήο θνξνιφγεζεο
θαζνξίδεηαη κε δχν ηξφπνπο:
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 κε αλψηαηε ρξέσζε 336,7 HUF / η.κ., ή
 κε 3% επί ηεο αγνξαίαο αμίαο.
ε) Κνηλνηηθφο Φφξνο Ιδησηψλ: Αθνξά ηδηψηεο πνπ έρνπλ ζηελ ηδηνθηεζία ηνπο θάπνηα θαηαζθεπή ή
θνκκάηη γήο, ή πνπ έρνπλ ηελ ςηιή θπξηφηεηα (θαη δηθαίσκα επηθαξπίαο) ελφο δηακεξίζκαηνο ην
νπνίν δελ αλήθεη ζε θπζηθφ πξφζσπν. Τν χςνο ηνπ θφξνπ θαζνξίδεηαη ζην αλψηαην πνζφ ησλ
28.624,3 HUF αλά θαηαζθεπή, θνκκάηη γήο, ή δηακεξίζκαηνο. Ο ζπγθεθξηκέλνο θφξνο
θαηαβάιιεηαη εηεζίσο ζε δχν δφζεηο.
ζη΄) Τνπξηζηηθφο Φφξνο: Υπφρξενο είλαη νπνηνζδήπνηε πνιίηεο (ηδηψηεο) πνπ δηακέλεη γηα
ηνπιάρηζηνλ κηα λχρηα σο επηζθέπηεο ζε θαηάιπκα ηεο πεξηθέξεηαο αξκνδηφηεηαο ηνπ εθάζηνηε
Γήκνπ (θαη δελ είλαη κφληκνο θάηνηθνο ηνπ Γήκνπ απηνχ). Ο θαηαβαιιφκελνο θφξνο θαζνξίδεηαη
κε δχν ηξφπνπο:
 κε αλψηαηε ρξέσζε 505,1 HUF / άηνκν / δηαλπθηέξεπζε, ή
 κε αλψηαην πνζνζηφ 4% επί ηεο ζπλνιηθήο αμίαο δηακνλήο
2. Διδικοί Φόποι
Πξφθεηηαη γηα ζπγθεθξηκέλνπο θφξνπο πνπ επηβάιινληαη ζε ζπγθεθξηκέλεο βηνκεραλίεο/ηνκείο ηεο
νηθνλνκίαο Ο θφξνη απηνί επηβάιινληαη κφλν ζε επηρεηξήζεηο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνπο
ζπγθεθξηκέλνπο ηνκείο ηεο νηθνλνκίαο θαη είλαη:
α) Δηδηθνί Φφξνη Φξεκαηννηθνλνκηθψλ Οξγαληζκψλ θαη Πηζησηηθψλ Ιδξπκάησλ:
Σθνπφο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ θφξσλ, γλσζηψλ θαη σο «Φφξνο Τξαπεδψλ», είλαη ε ελίζρπζε ηεο
ζπκβνιήο ησλ ηξαπεδηθψλ ηδξπκάησλ γηα θάιπςε ησλ θνηλσληθψλ αλαγθψλ. Τν χςνο ηεο
θνξνιφγεζεο δηαθέξεη απφ ίδξπκα ζε ίδξπκα. Γηα ηα πηζησηηθά ηδξχκαηα ν θφξνο αλέξρεηαη ζε
0,15% ηεο θνξνινγεηέαο βάζεο φηαλ απηή δελ μεπεξλά ηα 50 δηο HUF θαη ζε 0,21% γηα πνζά άλσ
ησλ 50 δηο HUF. Γηα άιινπο ρξεκαηννηθνλνκηθνχο νξγαληζκνχο ν θφξνο ππνινγίδεηαη ζε 5,6% ηεο
θνξνινγεηέαο βάζεο φηαλ απηή δελ μεπεξλά ηα 50 δηο HUF θαη ζε 6,5% γηα πνζά άλσ ησλ 50 δηο
HUF. Γηα επελδπηηθά Τακεία (Funds) ν θφξνο ππνινγίδεηαη ζην 0,05 ηεο θνξνινγεηέαο βάζεο.
β) Φφξνο Δηζνδήκαηνο Δπηρεηξήζεσλ Παξνρήο Δλέξγεηαο:
Ο ζπγθεθξηκέλνο θφξνο, γλσζηφο θαη σο «Robin Hood Tax», επηβάιιεηαη γηα λα κεησζνχλ θαη
εμαιεηθζνχλ αληζφηεηεο ζηνλ αληαγσληζκφ, λα πξνζηαηεπζεί ν ηειηθφο θαηαλαισηήο, λα θαηαζηεί
πην απνηειεζκαηηθή ε θαηαλάισζε ελέξγεηαο ψζηε ηειηθψο λα κεησζεί ην θφζηνο ηεο. Τν χςνο ηνπ
ζπληειεζηή θνξνιφγεζεο είλαη 31% επί ησλ θεξδψλ πξν θφξσλ.
γ) Φφξνο Τειεπηθνηλσληψλ:
Σθνπφο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ θφξνπ, γλσζηνχ θαη σο «Φφξνο Τειεθψλνπ, ή SMS Tax» είλαη ε
ελίζρπζε ηεο ζπκβνιήο ησλ εηαηξεηψλ ηειεπηθνηλσλίαο ζηελ θάιπςε ησλ θνηλσληθψλ αλαγθψλ.
Δπηβάιιεηαη θφξνο χςνπο 2 HUF / ιεπηφ ηειεθσληθήο νκηιίαο θαη 2 HUF / SMS θαη MMS (γηα
αηνκηθά ζπκβφιαηα) θαη 3 HUF / ιεπηφ ηειεθσληθήο νκηιίαο θαη 3 HUF / SMS θαη MMS (γηα
νκαδηθά, εηαηξηθά θιπ ζπκβφιαηα). Δληνχηνηο, ππάξρεη αλψηαην φξην ζηνλ θφξν πνπ νξίδεηαη ζηα
700 HUF / κήλα αλά ζχλδεζε (γηα αηνκηθά ζπκβφιαηα) θαη 5.000 HUF / κήλα (γηα νκαδηθά
ζπκβφιαηα).
δ) Φφξνο Γηαθήκηζεο:
Πξφθεηηαη γηα λέν θφξν κε ζθνπφ ηελ ελίζρπζε ησλ θξαηηθψλ εζφδσλ. Απφ ην 2017, ηνπ θφξνπ
εμαηξνχληαη νη απην-δηαθεκηδφκελνη (π.ρ. φηαλ κηα δηαθεκηζηηθή εηαηξεία δηαθεκίδεη ηηο ππεξεζίεο
ηεο). Υπφρξενη γηα θαηαβνιή ηνπ θφξνπ είλαη θαη ε δηαθεκηζηηθή εηαηξεία θαη ν εληνιέαο ηεο. Τν
χςνο ηνπ θφξνπ γηα ηελ δηαθεκηζηηθή εηαηξεία θαζνξίδεηαη σο εμήο:
- 0% γηα ην ηκήκα ηεο δηαθήκηζεο θάησ ησλ 100 εθ. HUF
- 7,5% γηα ην ηκήκα πνπ μεπεξλά ηα 100 εθ. HUF
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Τν χςνο ηνπ θφξνπ γηα ηνλ εληνιέα νξίδεηαη ζε 5% ηεο κεληαίαο δηαθεκηζηηθήο δαπάλεο εθφζνλ
μεπεξλά ηα 2,5 εθ. HUF.
ε) Φφξνο Γεκφζηαο Υγείαο:
Σθνπφο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ θφξνπ είλαη ε κείσζε ηεο θαηαλάισζεο ηξνθίκσλ πνπ δε
ζπλεηζθέξνπλ ζηε δεκφζηα πγεία, ε πξνψζεζε κηαο πγηνχο θαη ηζνξξνπεκέλεο δηαηξνθήο θαη ε
ρξεκαηηθή ελίζρπζε πξνγξακκάησλ βειηίσζεο ηεο δεκφζηαο πγείαο θαη ησλ ζρεηηθψλ
πξνζθεξφκελσλ ππεξεζηψλ.
Αλαθέξνπκε, ελδεηθηηθά, ηνπο επηβαιιφκελνπο αλά πξντφλ θφξνπο: αλαςπθηηθά (7 HUF/ ιίηξν),
ελεξγεηαθά πνηά (250 HUF/ ιίηξν), εληζρπηηθά γεχζεο (250 HUF/ ριγ), καξκειάδα (500 HUF/ριγ),
αιθννινχρα πνηά (20-900 HUF/ιίηξν). Δλδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα απεπζπλζνχλ ζην Γξαθείν καο
πξνθεηκέλνπ ελεκεξσζνχλ αλαιπηηθά γηα ηα πξντφληα πνπ ππφθεηληαη ζηε ζρεηηθή θνξνιφγεζε θαη
ην χςνο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ θφξσλ, θαζψο θαη γηα ηηο εμαηξέζεηο πνπ ππάξρνπλ.
ζη΄) Φφξνο Δμνξχμεσλ:
Ο νξπθηφο πινχηνο θαη ε γεσζεξκηθή ελέξγεηα αλήθνπλ ζην θξάηνο, φκσο, κε ηελ εμφξπμε θαη
επεμεξγαζία, νη πξψηεο χιεο θαη ε ζεξκηθή ελέξγεηα θαζίζηαληαη ηδηνθηεζία ηνπ επηρεηξεκαηία. Σε
απηή ηελ πεξίπησζε, ην θξάηνο δηθαηνχηαη κεξίδην θαη επηβάιιεη ζρεηηθφ θφξν. Τν χςνο ηνπ θφξνπ
θαζνξίδεηαη αλαιφγσο ηεο αμίαο ηεο ζπλνιηθήο πνζφηεηαο πξψησλ πιψλ πνπ εμνξχρζεθε, ή ηεο
αμίαο ηεο πξνο εθκεηάιιεπζε γεσζεξκηθήο ελέξγεηαο.
3. Άιινη ζπκπιεξσκαηηθνί θαη εηδηθνί θφξνη (αλαθέξνληαη ελδεηθηηθά):
-Φφξνο Υγείαο (ΔΗΟ): επηβάιιεηαη κε ζθνπφ ηελ ελίζρπζε ησλ ππεξεζηψλ πγείαο (αλαιφγσο ηνπ
χςνπο ηνπ εηζνδήκαηνο)
-Φφξνο Ορεκάησλ: επηβάιιεηαη κε ζθνπφ ηνλ θαηακεξηζκφ ηνπ δεκφζηνπ θφζηνπο γηα ηελ
απηνθίλεζε
-Φφξνο εηαηξηθψλ απηνθηλήησλ: εμαηξνχληαη ηνπ θφξνπ ηα θηιηθά πξνο ην πεξηβάιινλ εηαηξηθά
απηνθίλεηα
-Φφξνο εγγξαθήο απηνθηλήησλ: (π.ρ. ηέιε θπθινθνξίαο)
-Φφξνο θιεξνλνκηάο θαη κεηαβίβαζεο πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ.

Αποποίηζη Δςθςνών
Η αλσηέξσ ζχλνςε ηνπ θνξνινγηθνχ ζπζηήκαηνο ηεο Οπγγαξίαο, δελ είλαη εμαληιεηηθή, δελ
θαιχπηεη φιεο ηηο πεξηπηψζεηο θαη απνζθνπεί κφλν ζηελ ελεκέξσζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ γηα ην
ζρεκαηηζκφ ζθαηξηθήο εηθφλαο ηνπ νηθνλνκηθνχ πεξηβάιινληνο ηεο ρψξαο.
Τν αλσηέξσ θείκελν ζε θακία πεξίπησζε δελ ζπληζηά θνξνινγηθφ εγρεηξίδην, νχηε θαη πξέπεη λα
εθιεθζεί σο θείκελν λνκηθψλ ζπκβνπιψλ.
Τν Γξαθείν Οηθνλνκηθψλ θαη Δκπνξηθψλ Υπνζέζεσλ ηεο Πξεζβείαο ηεο Διιάδνο ζηελ
Βνπδαπέζηε, παξακέλεη ζηε δηάζεζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ γηα πεξηζζφηεξεο θαη πην εμεηδηθεπκέλεο
πιεξνθνξίεο.
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