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Ειδήζεις οικονομικού και εμπορικού ενδιαθέρονηος  
 
 

Πεξηζζόηεξεο θνξνινγηθέο πεξηθνπέο έωο ην 2020 ζηελ Οπγγαξία 

ύκθωλα κε δειώζεηο ηνπ Τθππνπξγνύ Οηθνλνκηθώλ ηεο Οπγγαξίαο, αξκνδίνπ γηα ηελ 

θνξνινγηθή πνιηηηθή, θ. Norbert Izer, νη θνξνινγηθέο απαιιαγέο γηα επηρεηξήζεηο θαη ηδηώηεο, ζα 

αγγίμνπλ ηα 500 δηο. HUF κέρξη ην 2020. Πην ζπγθεθξηκέλα, κε ηελ κείωζε ηνπ ζπληειεζηή 

θνηλωληθώλ εηζθνξώλ από 19,5% ζε 17,5% (ζε ηζρύ από ηελ 1ε Ινπιίνπ η.έ.), νη εξγνδόηεο ζα 

εμνηθνλνκήζνπλ πεξί ηα 145 δηο. HUF (€443 εθ.)  κέρξη ηέινο ηνπ έηνπο θαη επηπιένλ 300 δηο. 

HUF (€916 εθ.) ην 2020. Ο θ. Izer, ηόληζε όηη ε θνξνινγηθή πνιηηηθή πνπ αλαζεωξήζεθε ην 

2010 νδήγεζε ζε ζηαδηαθή κείωζε ηωλ θόξωλ θαη πξόζζεζε όηη ε ζπλνιηθή θνξνινγηθή 

επηβάξπλζε κεηώζεθε από 39,3% ην 2016 ζε 38,4% ην 2017, θαζηζηώληαο ηελ Οπγγαξία ηε 

ρώξα κε ηηο κεγαιύηεξεο θνξνινγηθέο πεξηθνπέο κεηαμύ ηωλ ρωξώλ ηεο ΔΔ.  

Μεηαμύ ηωλ θνξνινγηθώλ απαιιαγώλ θαη θηλήηξωλ, ν Ούγγξνο Τθππνπξγόο έδωζε ηδηαίηεξν 

βάξνο ζηελ απαιιαγή ηεο πξνθαηαβνιήο θόξνπ γηα επηρεηξήζεηο θαη ζηελ επέθηαζε ηωλ 

επλνϊθώλ ξπζκίζεωλ ηνπ θόξνπ αλάπηπμεο γηα κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο. Παξάιιεια, ηόληζε 

ηελ πξνζωξηλή (από 1/7/2019 έωο θαη 31/12/2022) κείωζε ηνπ θόξνπ δηαθήκηζεο από 7,5% ζε 

0%, ηε κείωζε ηνπ θόξνπ κηθξώλ επηρεηξήζεωλ, γλωζηνύ ωο «KIVA», από 13% ζε 12% (ζε 

ηζρύ από 1/1/2020), ηε κείωζε ηνπ ΦΠΑ ζηηο ππεξεζίεο θηινμελίαο (θαηαιπκάηωλ) από 18% ζε 

5%, θαζώο θαη ηε δηα βίνπ απαιιαγή από ηνλ θόξν εηζνδήκαηνο γηα ηηο κεηέξεο κε ηέζζεξα 

παηδηά (ζε ηζρύ από 1/1/2020). Ο θ. Izer αλαθέξζεθε θαη ζηηο πεξηθνπέο ηωλ εξγαηηθώλ 

εηζθνξώλ ηνλίδνληαο όηη ε Οπγγαξία πξωηνπνξεί θαη ζε απηόλ ηνλ ηνκέα. Μεηαμύ ηωλ εηώλ 

2017 θαη 2018, ε Οπγγαξία κείωζε ηηο εξγαηηθέο εηζθνξέο θαηά 3,2 πνζνζηηαίεο κνλάδεο, 

ζεκεηώλνληαο ηελ κεγαιύηεξε κείωζε κεηαμύ ηωλ ρωξώλ ηνπ ΟΟΑ. 

Σέινο, ζύκθωλα κε ηνπο ππνινγηζκνύο ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθώλ, όιεο νη θνξνινγηθέο 

πεξηθνπέο θαη απαιιαγέο ζα νδεγήζνπλ ζε πεξαηηέξω κείωζε ηωλ θνξνινγηθώλ βαξώλ, αύμεζε 

ηνπ δηαζέζηκνπ εηζνδήκαηνο, αύμεζε ηωλ επελδύζεωλ θαη αύμεζε ηωλ κηζζώλ. 


