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ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ στη ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 
 

 
Βουδαπέστη, 6 Νοεμβρίου 2014 

 

 

Έσοδα από τη φορολόγηση των αγαθών, των υπηρεσιών και των κεφαλαίων  
στην Ουγγαρία 

 
  Σε εκτενή δημοσιεύματα του ουγγρικού τύπου γίνεται αναφορά σε στοιχεία της 
Eurostat, σχετικά με τα έσοδα από τη φορολόγηση των αγαθών, των υπηρεσιών και των 

κεφαλαίων σε κάθε κράτος-μέλος της Ε.Ε. 
 

  Το 2013, στο σύνολο των χωρών της Ε.Ε. παρατηρήθηκε αύξηση των εσόδων από την 
φορολόγηση, ως ποσοστό του Α.Ε.Π. και συγκεκριμένα από 38,8% που ήταν το 2012 σε 
39,4%. Για τις 18 χώρες της ευρωζώνης, τα έσοδα από τη φορολόγηση κάλυψαν το 40,4% 

του Α.Ε.Π. των χωρών αυτών. 
 
  Από την ανάλυση των στοιχείων της Eurostat, διαπιστώνονται σημαντικές αποκλίσεις 

μεταξύ των χωρών-μελών της Ε.Ε., π.χ. τα έσοδα της Δανίας από τη φορολόγηση (πρώτη 
στην κατάταξη) καλύπτουν το 48,1% του ακαθάριστου προϊόντος της ενώ της ουραγού 

Λιθουανίας μόλις το 27,2%. 
 
  Η Ουγγαρία βρίσκεται στην 9η θέση της γενικής κατάταξης με τα έσοδά της να 

καλύπτουν ποσοστό 39,2% του Α.Ε.Π. της χώρας. 
 

  Σε 24 κράτη–μέλη, το κύριο μέρος των εσόδων προέρχεται από τη φορολόγηση στην 
αγορά εργασίας και μόλις σε 4 χώρες προέρχεται από τους φόρους κατανάλωσης. Το 
μικρότερο μέρος των εσόδων στις χώρες Ε.Ε. εισρέει από τη φορολόγηση κεφαλαίων. 

 
  Η Ουγγαρία από το 2002 και για μία δεκαετία, έχει προβεί σε σταδιακή μείωση 
φόρων που σχετίζονται με την αγορά εργασίας, με αποτέλεσμα το σύνολο των εσόδων της 

από τον τομέα αυτό, να συρρικνωθεί στο επίπεδο του 46,5% του Α.Ε.Π., από το 50,3% του 
2002, σε αντίθεση με τα περισσότερα κ-μ. της Ε.Ε. όπου δεν παρατηρείται η τάση αυτή. 

Αντίθετα, για τη δεκαετία (2002 – 2012), τα έσοδα στον ουγγρικό κρατικό προϋπολογισμό 
από την φορολόγηση καταναλωτικών αγαθών και υπηρεσιών, αλλά και του κεφαλαίου, 
έχουν σημειώσει αύξηση, από 37% επί του Α.Ε.Π. στα 40% και από 12,6% στα 13,5% 

αντίστοιχα. 
 

  Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία της Eurostat, για τη διετία 2011 – 1012, μόλις 6 
χώρες κ-μ. της Ε.Ε. εμφάνισαν αύξηση των κρατικών εσόδων τους κατά 1%, ενώ η 
Ουγγαρία σημείωσε την υψηλότερη αύξηση σε σχέση με το Α.Ε.Π. της, από 37,3% σε 

39,2%. 
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  Αυτό οφείλεται, κατά κύριο λόγο, στη φορολογική μεταρρύθμιση που έλαβε χώρα 

μετά το 2010 και συγκεκριμένα στην αύξηση του Φ.Π.Α. (σε 27%) και των Ειδικών Φόρων 
Κατανάλωσης, καθώς και άλλων φόρων ανά τομέα δραστηριότητας, με ποιό πρόσφατο αυτόν 
της φορολόγησης των εσόδων από τη διαφήμιση στα ΜΜΕ, ο οποίος κατ΄ ουσίαν επιβαρύνει 

τους πελάτες αυτών. 
 
   Όσον αφορά την κατανομή των εσόδων της ουγγρικής κυβέρνησης που προέρχονται 

από την φορολόγηση αγαθών, υπηρεσιών και κεφαλαίων, αυτή έχει ως ακολούθως: 60,1% 
επί των εσόδων κατευθύνεται στην Κεντρική Κυβέρνηση, 33% στο Ασφαλιστικό σύστημα, 

6,3% στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και 0,6% σε Ευρωπαϊκά Ιδρύματα – 
Υπηρεσίες. 
 

  Σύμφωνα με εγχώριους οικονομικούς αναλυτές, τα συμπεράσματα που μπορούν να 
εξαχθούν είναι πολλά, ωστόσο, λαμβάνοντας υπ’ όψιν ότι δεν υφίσταται το «τέλειο» 

φορολογικό σύστημα, τα ως άνω στοιχεία είναι χρήσιμα κυρίως στους σχεδιασμούς 
επενδυτικών ομίλων και λιγότερο στους πολίτες των χωρών αυτών. 
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