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ΠΡΔΒΔΙΑ ΣΗ ΔΛΛΑΓΟ 

ΒΟΤΓΑΠΔΣΗ 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΕΩΝ 

 

 

Βοσδαπέστη, Ιανοσάριος 2018 

 
 

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΟΥΓΓΑΡΙΑΣ 

 

Ειςαγωγή 

Οικονομικό περιβάλλον 

Οι κετικζσ ενδείξεισ για τθν ανοδικι πορεία τθσ ουγγρικισ οικονομίασ ςυνεχίηονται και το 2018. 

Επιςθμαίνεται ο ρυκμόσ οικονομικισ ανάπτυξθσ τθσ χϊρασ (4% για το 2017), θ μείωςθ τθσ ανεργίασ 

(4,1%), θ αφξθςθ του αρικμοφ των απαςχολοφμενων (4,45 εκ.), θ αφξθςθ των πραγματικϊν μιςκϊν 

(10% αφξθςθ από το 2013), θ αφξθςθ τθσ αγοραςτικισ δφναμθσ των πολιτϊν, το δθμόςιο χρζοσ (73% 

του ΑΕΠ), θ αφξθςθ των επενδφςεων (που ενιςχφονται από τθν αξιοποίθςθ κονδυλίων τθσ Ε.Ε.), θ 

αφξθςθ τθσ ιδιωτικισ κατανάλωςθσ, θ αφξθςθ των εξαγωγϊν, θ αφξθςθ των μιςκϊν, κλπ. Στισ 

αρνθτικζσ ενδείξεισ, που προσ το παρόν όμωσ δεν αποτελοφν πθγι προβλθματιςμοφ για τθν 

κυβζρνθςθ, καταγράφεται ο ςυνδυαςμόσ αφξθςθσ ειςοδθμάτων και πλθκωριςμοφ, που δυνθτικά κα 

μποροφςε να οδθγιςει τθν οικονομία ςε ανιςορροπία, κακϊσ και το ςχετικά υψθλό λειτουργικό κόςτοσ 

των τραπεηϊν το οποίο, ςε ςθμαντικό βακμό, οφείλεται ςτα μθ εξυπθρετοφμενα δάνεια.  

Αςφαλϊσ, ςθμαντικόσ παράγοντασ διαμόρφωςθσ του οικονομικοφ περιβάλλοντοσ που επθρεάηει 

ταυτόχρονα τισ επιχειριςεισ, τουσ ιδιϊτεσ και το κράτοσ, είναι το φορολογικό κακεςτϊσ. Η αςκοφμενθ 

φορολογικι πολιτικι, αποτελεί κρίςιμο παράγοντα επιλογισ και υλοποίθςθσ επενδυτικϊν και 

επιχειρθματικϊν δράςεων, αποτελεί κφρια πθγι εςόδων του κράτουσ, χρθματοδοτεί δθμόςιεσ 

επενδφςεισ, αναδιανζμει ειςοδιματα και κακορίηει ωσ ζνα βακμό τθν αγοραςτικι δφναμθ των 

πολιτϊν.  

Υπό το πρίςμα αυτό και με ςκοπό τθν ενθμζρωςθ του ελλθνικοφ επιχειρθματικοφ κόςμου (φορζων και 

εξωςτρεφϊν επιχειριςεων) για το διαμορφοφμενο, εντόσ του 2018, οικονομικό περιβάλλον ςτθν 

Ουγγαρία, το Γραφείο Οικονομικϊν και Εμπορικϊν Υποκζςεων τθσ Πρεςβείασ τθσ Ελλάδοσ ςτθν 

Βουδαπζςτθ, αντλϊντασ ςτοιχεία από αρμόδια Υπουργεία και κρατικοφσ φορείσ τθσ χϊρασ, προχϊρθςε 

ςε ςυνοπτικι περιγραφι του φορολογικοφ κακεςτϊτοσ, καταγράφοντασ παράλλθλα και τισ 

φορολογικζσ αλλαγζσ που ιςχφουν από 1/1/2018 ςτθν Ουγγαρία. Τα αποτελζςματα τθσ ζρευνασ, 

παρακζτουμε ςε κωδικοποιθμζνθ μορφι, παρακάτω. 
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Γενικά περί φορολογίασ 

Η φορολογία ςτθν Ουγγαρία χωρίηεται ςε δφο κατθγορίεσ: α) τθν Κεντρικι (τθν πθγι των κρατικϊν 

εςόδων) και β) τθν κατά Περιφζρειεσ (τθν πθγι των εςόδων τθσ Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ). Οι κεντρικοί 

φόροι κατθγοριοποιοφνται ςε «Γενικοφσ» και «Ειδικοφσ», αναλόγωσ του επιδιωκόμενου ςκοποφ. Στουσ 

Γενικοφσ φόρουσ ςυμπεριλαμβάνονται οι εταιρικοί φόροι, ο ΦΠΑ και ο φόροσ ειςοδιματοσ, ενϊ ςτουσ 

Ειδικοφσ φόρουσ ςυμπεριλαμβάνονται οι φόροι ςε ςυγκεκριμζνουσ κλάδουσ ι βιομθχανίεσ τθσ χϊρασ 

(π.χ. ενεργειακόσ φόροσ, φόροσ τθλεπικοινωνιϊν, φόροσ για τθ δθμόςια υγεία, κλπ). Οι φόροι τθσ 

Περιφζρειασ / Δθμοτικοί φόροι  (φόροι ςε τοπικζσ επιχειριςεισ, φόροσ γθσ, φόροσ κτιρίων κλπ), 

επιβάλλονται από τισ Νομαρχίεσ, τουσ Διμουσ και τισ Κοινότθτεσ οι οποίοι κακορίηουν και το φψοσ των 

φόρων αυτϊν. Επιςθμαίνεται ότι ςτο φορολογικό κακεςτϊσ τθσ Ουγγαρίασ θ τάςθ για τουσ κεντρικοφσ 

φόρουσ είναι να εφαρμόηονται επί των δαπανϊν και όχι τόςο επί των ειςοδθμάτων. Επίςθσ, φαίνεται 

ότι το βάροσ μεταφζρεται από τουσ γενικοφσ φόρουσ ςτουσ ειδικοφσ. 

Πάντωσ, ωσ πλιρεσ μζλοσ τθσ Ε.Ε., θ Ουγγαρία ζχει εναρμονίςει τθ νομοκεςία τθσ για τον ΦΠΑ, τουσ 

ειςαγωγικοφσ δαςμοφσ και τον φόρο πολυτελείασ. Επιπλζον, θ Ουγγαρία φροντίηει ϊςτε και το ςφνολο 

τθσ ςχετικισ νομοκεςίασ, να ςυμβαδίηει με τισ απαιτιςεισ τθσ Ε.Ε., του Οργανιςμοφ Οικονομικισ 

Συνεργαςίασ και Ανάπτυξθσ (ΟΟΣΑ) και με το ςφςτθμα για τθ “Διάβρωςθ τθσ φορολογικισ βάςθσ και τθ 

μεταφορά κερδϊν” (Base Erosion Profit Shifting - BEPS). 

 

Το φορολογικό Σύςτημα και οι ςημαντικέσ φορολογικέσ αλλαγέσ για το 2018 

Α. Εταιρικι φορολόγθςθ. 

Η φορολόγθςθ ειςοδιματοσ εταιρειϊν που προζρχεται από οικονομικζσ, ι άλλεσ δραςτθριότθτεσ, με 

ςκοπό το κζρδοσ, είναι υποχρεωτικι. 

Επιςθμαίνεται ότι από 1/1/2017, ο ςυντελεςτισ εταιρικισ φορολόγθςθσ μειϊκθκε ςε 9% για όλεσ τισ 

επιχειριςεισ (από 19% για τισ εταιρείεσ με ετιςιο τηίρο άνω των 500 εκ. HUF και από 10% για τισ 

υπόλοιπεσ). Ο ςυντελεςτισ 9% είναι ο χαμθλότεροσ ςτθν Ε.Ε., χαμθλότεροσ και από αυτοφσ τθσ 

Βουλγαρίασ (10%) και Ιρλανδίασ, Κφπρου (12,5%). 

Στθ φορολόγθςθ των εταιρειϊν, δίδεται θ δυνατότθτα ςτισ εταιρείεσ να επιλζξουν, υπό προχποκζςεισ, 

υποκατθγορίεσ φορολόγθςθσ, που ενδεχομζνωσ τισ ευνοοφν, π.χ.:  

-EVA «Απλοποιθμζνοσ επιχειρθματικόσ Φόροσ» για επιχειριςεισ που οι ετιςιεσ πωλιςεισ τουσ δεν 

ξεπερνοφν τα 30 εκ. HUF (περίπου €100.000),  

-ΚΑΤΑ «Τμθματικόσ Φόροσ» με τον οποίον θ εταιρεία απαλλάςςεται από τθν υποχρζωςθ καταβολισ 

του εταιρικοφ φόρου, ατομικοφ ειςοδιματοσ, αςφαλιςτικϊν ειςφορϊν, ειςφορϊν κοινωνικισ 

αςφάλιςθσ κ.α. φόρων και ειςφορϊν,  

-KIVA «Φόροσ Μικρϊν Επιχειριςεων», με τον οποίον παρζχεται, υπό προχποκζςεισ, θ πιο ευνοϊκι 

φορολογικι μεταχείριςθ ςυγκεκριμζνων επιχειριςεων.  
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Στισ εταιρείεσ που φορολογοφνται, δίδονται και φορολογικζσ απαλλαγζσ ι κίνθτρα (π.χ. απαλλαγι 

μζχρι και του 80% του φόρου που ζχει υπολογιςτεί εφόςον πλθροφνται ςυγκεκριμζνεσ προχποκζςεισ, 

επιδότθςθ τόκων για δάνεια μικρο-μεαςίων επιχειριςεων, φορολογικζσ απαλλαγζσ για επενδφςεισ που 

ςκοπό ζχουν τθν αφξθςθ τθσ ενεργειακισ απόδοςθσ, κλπ).  

Οι πρόςφατεσ φορολογικζσ αλλαγζσ αφοροφν:  

1. Φορολογικά κίνθτρα:  
 Εταιρείεσ που δεν κεωροφνται μικρο-μεςαίεσ, μποροφν να διεκδικοφν φορολογικά κίνθτρα με 

δφο επιπλζον τρόπουσ: α) επενδφοντασ τουλάχιςτον 6 δισ HUF (κακαρό ποςό) και β) με τθν 
υλοποίθςθ επζνδυςθσ φψουσ 3 δισ HUF (κακαρό ποςό) και τθ δθμιουργία νζων κζςεων 
εργαςίασ. 

 Τα φορολογικά κίνθτρα δίδονται για επενδφςεισ που υλοποιοφνται ςε ςυγκεκριμζνουσ 
Νομοφσ/Νομαρχίεσ τθσ Κεντρικισ Ουγγαρίασ και υπό τθν προχπόκεςθ ότι αυτζσ αφοροφν ςε 
παραγωγι νζου προϊόντοσ, ι ςε βιομθχανικι ζρευνα και καινοτομία. 

 Η χοριγθςθ των κινιτρων, δεν απαλλάςςει τθν εταιρεία από τισ φορολογικζσ τθσ υποχρεϊςεισ 
(π.χ. αφξθςθ των υπαλλιλων κατά 50 εντόσ τετραετίασ, αφξθςθ των αποδοχϊν, κλπ). 

 Στθν περίπτωςθ που χορθγικθκε φορολογικό κίνθτρο για επζνδυςθ που δθμιουργεί κζςθ 
εργαςίασ, αλλά θ κζςθ παραμζνει κενι, θ περίοδοσ χάριτοσ παρατείνεται μζχρι να καλυφκεί θ 
κζςθ. 

 Στθν περίπτωςθ επιβολισ προςτίμων λόγω φορολογικϊν παραβάςεων, θ παροχι των 
φορολογικϊν κινιτρων αναςτζλλεται μόνο για το φορολογικό ζτοσ κατά το οποίο διαπράχκθκε 
θ παράβαςθ.  

 

2. Λοιπζσ περιπτϊςεισ: 
 Μερίςματα κάτω του 10% δεν μποροφν να υπαχκοφν ςτισ διατάξεισ για τισ δθλωμζνεσ μετοχζσ 
 Η πετοςφαίριςθ εμπίπτει ςτα ομαδικά ακλιματα που είναι επιλζξιμα για φορολογικζσ 

απαλλαγζσ 
 Ειςάγεται ο οριςμόσ τθσ ελεγχόμενθσ ξζνθσ εταιρείασ, ζτςι ϊςτε μια ξζνθ εταιρεία να κεωρείται 

ελεγχόμενθ όταν ο φορολογοφμενοσ κατζχει τουλάχιςτον το 50% των μετοχϊν τθσ κατά τθ 
μεγαλφτερθ διάρκεια εντόσ του οικονομικοφ ζτουσ 

 Φορολογικζσ απαλλαγζσ μπορεί να εγκρικοφν και ςτθν περίπτωςθ καταςκευισ καταλυμάτων 
προσ ενοικίαςθ. 

 

Β. Φόροσ Προςτικζμενθσ Αξίασ –ΦΠΑ. 

Η νομοκεςία που διζπει τθν επιβολι και είςπραξθ ΦΠΑ ςτθν Ουγγαρία (Hungarian VAT Act), είναι 

ςυμβατι με τισ ςχετικζσ οδθγίεσ τθσ Ε.Ε. Οι διατάξεισ τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ ςτθν Ουγγαρία, διζπουν 

τθν προμικεια αγακϊν και υπθρεςιϊν, τθν πϊλθςθ και αγορά προϊόντων εντόσ τθσ Ε.Ε.,  κακϊσ και τισ 

εξαγωγζσ και ειςαγωγζσ προϊόντων και υπθρεςιϊν. Ο γενικόσ ςυντελεςτισ ΦΠΑ κακορίηεται ςτο 27%. 

Υπάρχουν όμωσ και μειωμζνοι ςυντελεςτζσ, 18% και 5%. 

Με 18% φορολογοφνται τα τυροκομικά προϊόντα κακϊσ και προϊόντα που ωσ κφριο ςυςτατικό τουσ 

ζχουν το καλαμπόκι, αλεφρι και άμυλο. Επίςθσ οι υπθρεςίεσ των ξενοδοχείων και καταλυμάτων, κακϊσ 

και οι υπαίκριεσ εκδθλϊςεισ μθ μόνιμου χαρακτιρα. Με 5% φορολογοφνται τα φάρμακα, οι ιατρικζσ 
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ςυςκευζσ, τα βιβλία, τα αιγοπρόβατα, οι χοίροι, τα βοοειδι, τα πουλερικά, το γάλα, τα αυγά, οι 

κοινοτικζσ υπθρεςίεσ κζρμανςθσ και θ ηωντανι μουςικι ςε ιδιωτικζσ εκδθλϊςεισ. 

Ο εκδότθσ του τιμολογίου που περιζχει ΦΠΑ, οφείλει να το καταβάλει, ακόμα και ςτθν περίπτωςθ που 

το τιμολόγιο δεν ζχει εξοφλθκεί.  

Οι πρόςφατεσ φορολογικζσ αλλαγζσ αφοροφν:  

 Από 1/1/2018 μειϊνεται ο ΦΠΑ ςτα ιχκυθρά (φρζςκα και κατεψυγμζνα) από το 27% ςτο 5%. 
*Υπενκυμίηουμε ότι όταν το 2014 είχε -πιλοτικά- μειωκεί ο ΦΠΑ ςτουσ ηωντανοφσ χοίρουσ, θ 
αγορά ζγινε πιο ανταγωνιςτικι, κακϊσ αυξικθκε ο αρικμόσ των ςχετικϊν αγοροπωλθςιϊν και 
αυξικθκε επίςθσ ο αρικμόσ των κτθνοτρόφων. Βάςει των κετικϊν αυτϊν αποτελεςμάτων, θ 
κυβζρνθςθ προχϊρθςε τον Ιανουάριο 2015 ςε μείωςθ του ΦΠΑ ςτο βόειο και πρόβειο κρζασ 
κακϊσ και ςτα προϊόντα τουσ, ενϊ τον Ιανουάριο 2016 μείωςε το ΦΠΑ και ςτο χοιρινό κρζασ. 
Τον Ιανουάριο 2017, μειϊκθκε επίςθσ ςτο 5% και ο ΦΠΑ ςτο φρζςκο γάλα, ςτα πουλερικά και 
ςτα αυγά.+ 

 Μειϊνεται από 18% ςε 5% ο ΦΠΑ ςτα εςτιατόρια και για τθν παροχι πρόςβαςθσ ςτο Διαδίκτυο 
 

Γ. Φορολόγθςθ ατομικοφ ειςοδιματοσ – Κοινωνικι αςφάλιςθ – ειςφορζσ.  

Φυςικά πρόςωπα ςτθν Ουγγαρία, δφνανται να εμπλακοφν ςε κανονικι και μόνιμθ επιχειρθματικι 

δραςτθριότθτα με ςκοπό το κζρδοσ, με δικι τουσ ευκφνθ, ωσ ιδιϊτεσ επιχειρθματίεσ (ςτθν κατθγορία 

ςυμπεριλαμβάνονται επίςθσ οι ςυμβολαιογράφοι και οι δικθγόροι). Ο ςυντελεςτισ φορολογίασ του 

ατομικοφ ειςοδιματοσ των ιδιωτϊν επιχειρθματιϊν, κακορίηεται ςτο 9%. Όμωσ, ο ιδιϊτθσ 

επιχειρθματίασ υποχρεοφται ςε επιπρόςκετθ φορολόγθςθ με 15% των μετά-φόρων ειςοδθμάτων του 

από τθν επιχειρθματικι του δράςθ. 

Ο φορολογικόσ ςυντελεςτισ ατομικϊν ειςοδθμάτων κατοίκων-ιδιωτϊν τθσ Ουγγαρίασ 

(ςυμπεριλαμβάνονται και οι πολίτεσ τθσ Ε.Ε., αλλά και τρίτων χωρϊν που ζχουν, όμωσ, άδεια 

παραμονισ), ανζρχεται ςε 15% επί τθσ φορολογικισ τουσ βάςθσ. 

Σχετικά με τισ ειςφορζσ για κοινωνικι αςφάλιςθ, ςθμειϊνουμε ότι ο εργαηόμενοσ καταβάλλει 10% επί 

του μιςκοφ του για το ςυνταξιοδοτικό και 8,5% για ιατροφαρμακευτικι κάλυψθ. 

Οι πρόςφατεσ φορολογικζσ αλλαγζσ αφοροφν:  

 Από 1θσ Ιανουαρίου 2018, μειϊνεται κατά μια ποςοςτιαία μονάδα, από 14% ςτο 13% ο ενιαίοσ 
ςυντελεςτισ φορολόγθςθσ των μικρϊν επιχειριςεων (ελευκζρων επαγγελματιϊν).  

 Δίδεται θ δυνατότθτα καταμεριςμοφ του ποςοφ ενόσ τιμολογίου, όταν το περιγραφόμενο ςε 
αυτό αντικείμενο ανικει ςε περιςςότερουσ από ζναν ιδιοκτιτεσ, κατά το ποςό που τουσ 
αναλογεί. Σε αυτι τθν περίπτωςθ δεν ζχει ςθμαςία ςε ποιο όνομα ζχει «κοπεί» το τιμολόγιο. 

 Αυτοκίνθτα που ζχουν μιςκωκεί ι ανικουν ςε ςτενοφσ ςυγγενείσ μποροφν να ςυμπεριλθφκοφν 
ςτισ δαπάνεσ. 

 Από 1/1/2018, οι εργοδοτικζσ ειςφορζσ μειϊνονται από 22% ςτο 19,5% του μιςκοφ. *Αρχικά, θ 
Συμφωνία που είχε επιτευχκεί το 2016 με τα Εργατικά Συνδικάτα, προζβλεπε για το 2018 
μείωςθ των εργοδοτικϊν ειςφορϊν ςτο 20%. Η επιπλζον μείωςθ 0.5% για το 2018 εγκρίκθκε 
από τθν Βουλι, δεδομζνου ότι οι ακακάριςτεσ αποδοχζσ των εργατϊν αυξικθκαν περιςςότερο 
από 11% εντόσ των πρϊτων εννζα μθνϊν του 2017+. 
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 Το ποςό που καταβάλλεται για ιατροφαρμακευτικι κάλυψθ αυξάνεται ςε HUF 7.320 μθνιαίωσ 
(ι HUF 244 θμερθςίωσ) από HUF 7.110 / μινα (HUF 237 / θμζρα).   

 

Δ. Φόροσ Πολυτελείασ. 

Εκτόσ από τουσ ανωτζρω φόρουσ, επιβάλλεται, ςε ςειρά προϊόντων, ο Φόροσ Πολυτελείασ. Η ςχετικι 

νομοκεςία ςτθν Ουγγαρία, είναι εναρμονιςμζνθ με αυτι τθσ Ε.Ε., εντοφτοισ δεν υπάρχουν ενιαίοι 

φορολογικοί ςυντελεςτζσ, ίδιοι ςε όλα τα κ-μ τθσ Ε.Ε. Κάκε κ-μ τθσ Ε.Ε. ορίηει αυτό το φψοσ των 

φορολογικϊν ςυντελεςτϊν, τθρϊντασ, αςφαλϊσ, τθν ευρωπαϊκι νομοκεςία. Από 1/7/2017, με τον 

νόμο VXVII του 2016, τζκθκε ςε ιςχφ θ νζα νομοκεςία για τον φόρο πολυτελείασ ςτθν Ουγγαρία. 

Προϊόντα ςτα οποία επιβάλλεται ο Φόροσ Πολυτελείασ: ενεργειακά προϊόντα (άνκρακασ, θλεκτρικι 

ενζργεια, φυςικό αζριο, ορυκτζλαια, λιπαντικά, πετρελαιοειδι, κλπ), ηφκοσ, οίνοσ, ποτά από ηφμωςθ, 

ενδιάμεςα αλκοολοφχα προϊόντα, αλκοολοφχα ποτά και επεξεργαςμζνα καπνά (τςιγάρα, ποφρα, 

καπνόσ, θλεκτρονικά τςιγάρα και καφςιμθ φλθ για αναπτιρεσ). 

Ενδιαφερόμενοι μποροφν να απευκυνκοφν ςτο Γραφείο μασ προκειμζνου ενθμερωκοφν για το φψοσ 

των ςυντελεςτϊν φορολόγθςθσ και των παγίων ποςϊν που αναλογοφν ςτα ανωτζρω προϊόντα. 

 

Ε. Άλλοι φόροι. 

1. Νομαρχιακοί / Δθμοτικοί Φόροι 

Οι Διμοι και Κοινότθτεσ μποροφν να επιβάλλουν ςτθν περιοχι αρμοδιότθτόσ τουσ, τοπικοφσ φόρουσ. 

Τοπικοί φόροι είναι οι: 

α) Φόροσ Πόλθσ: Κάκε φόροσ που επιβάλλεται ςε φυςικά πρόςωπα, αρκεί το φορολογθτζο αντικείμενο 

να μθν  φορολογείται ιδθ, βάςει άλλθσ νομοκεςίασ. Το φψοσ του φόρου και οι λοιπζσ λεπτομζρειεσ 

κακορίηονται από τουσ Διμουσ.  

β) Φόροσ Τοπικϊν Επιχειριςεων: Ο πιο ςυνθκιςμζνοσ τοπικόσ φόροσ που επιβάλλεται ςε μόνιμεσ ι και 

περιςταςιακζσ οικονομικζσ δραςτθριότθτεσ εντόσ τθσ περιοχισ αρμοδιότθτασ του Διμου. Ο ανϊτατοσ 

ςυντελεςτισ φορολόγθςθσ δεν πρζπει να ξεπερνά το 2%, όμωσ είναι ςτθ διακριτικι ευχζρεια των 

Διμων να κακορίςουν το ακριβζσ φψοσ του ςυντελεςτι, αλλά και να αποφαςίηουν για το αν κα 

επιβλθκεί ι όχι ο ςυγκεκριμζνοσ φόροσ. Για μθ μόνιμεσ επιχειρθματικζσ δραςτθριότθτεσ, ο φόροσ 

κακορίηεται ανά θμζρα (5.000 HUF / θμζρα οικονομικισ δραςτθριότθτασ). 

γ) Φόροσ Κτιρίων (αντίςτοιχοσ του ΕΝΦΙΑ): Ο φόροσ εφαρμόηεται αδιακρίτωσ ςε όλα τα κτίςματα, είτε 

αυτά προορίηονται για κατοικία, ι για οποιαδιποτε άλλθ χριςθ. Τον φόρο καλείται να καταβάλει ο 

ιδιοκτιτθσ. Ο ςυντελεςτισ φορολόγθςθσ κακορίηεται με δφο τρόπουσ:  

 με ανϊτατθ χρζωςθ 1.852,1 HUF / τ.μ., ι  
 με ανϊτατο ποςοςτό 3,6% επί τθσ αγοραίασ αξίασ του κτίςματοσ. 
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δ) Φόροσ Γισ: Υπόχρεοσ είναι ο καταγεγραμμζνοσ ιδιοκτιτθσ  και ο ςυντελεςτισ φορολόγθςθσ 

κακορίηεται με δφο τρόπουσ:  

 με ανϊτατθ χρζωςθ 336,7 HUF / τ.μ., ι  
 με 3% επί τθσ αγοραίασ αξίασ. 

 

ε) Κοινοτικόσ Φόροσ Ιδιωτϊν: Αφορά ιδιϊτεσ που ζχουν ςτθν ιδιοκτθςία τουσ κάποια καταςκευι ι 

κομμάτι γθσ, ι που ζχουν τθν ψιλι κυριότθτα (και δικαίωμα επικαρπίασ) ενόσ διαμερίςματοσ το οποίο 

δεν ανικει ςε φυςικό πρόςωπο. Το φψοσ του φόρου κακορίηεται ςτο ανϊτατο ποςό των 28.624,3 HUF 

ανά καταςκευι, κομμάτι γθσ, ι διαμερίςματοσ. Ο ςυγκεκριμζνοσ φόροσ καταβάλλεται ετθςίωσ ςε δφο 

δόςεισ. 

ςτϋ) Τουριςτικόσ Φόροσ: Υπόχρεοσ είναι οποιοςδιποτε πολίτθσ (ιδιϊτθσ) που διαμζνει για τουλάχιςτον 

μια νφχτα ωσ επιςκζπτθσ ςε κατάλυμα τθσ περιφζρειασ αρμοδιότθτασ του εκάςτοτε Διμου (και δεν 

είναι μόνιμοσ κάτοικοσ του Διμου αυτοφ). Ο καταβαλλόμενοσ φόροσ κακορίηεται με δφο τρόπουσ:  

 με ανϊτατθ χρζωςθ 505,1 HUF / άτομο / διανυκτζρευςθ, ι  
 με ανϊτατο ποςοςτό 4% επί τθσ ςυνολικισ αξίασ διαμονισ 

 

2. Ειδικοί Φόροι 

Πρόκειται για ςυγκεκριμζνουσ φόρουσ που επιβάλλονται ςε ςυγκεκριμζνεσ βιομθχανίεσ/τομείσ τθσ 

οικονομίασ Ο φόροι αυτοί επιβάλλονται μόνο ςε επιχειριςεισ που δραςτθριοποιοφνται ςτουσ 

ςυγκεκριμζνουσ τομείσ τθσ οικονομίασ και είναι: 

α) Ειδικοί Φόροι Χρθματοοικονομικϊν Οργανιςμϊν και Πιςτωτικϊν Ιδρυμάτων: 

Σκοπόσ των ςυγκεκριμζνων φόρων, γνωςτϊν και ωσ «Φόροσ Τραπεηϊν», είναι θ ενίςχυςθ τθσ 

ςυμβολισ των τραπεηικϊν ιδρυμάτων για κάλυψθ των κοινωνικϊν αναγκϊν. Το φψοσ τθσ φορολόγθςθσ 

διαφζρει από ίδρυμα ςε ίδρυμα. Για τα πιςτωτικά ιδρφματα ο φόροσ ανζρχεται ςε 0,15% τθσ 

φορολογθτζασ βάςθσ όταν αυτι δεν ξεπερνά τα 50 δισ HUF και ςε 0,21% για ποςά άνω των 50 δισ HUF. 

Για άλλουσ χρθματοοικονομικοφσ οργανιςμοφσ ο φόροσ υπολογίηεται ςε 5,6% τθσ φορολογθτζασ βάςθσ 

όταν αυτι δεν ξεπερνά τα 50 δισ HUF και ςε 6,5% για ποςά άνω των 50 δισ HUF. Για επενδυτικά Ταμεία 

(Funds) ο φόροσ υπολογίηεται ςτο 0,05 τθσ φορολογθτζασ βάςθσ.  

β)  Φόροσ Ειςοδιματοσ Επιχειριςεων Παροχισ Ενζργειασ: 

Ο ςυγκεκριμζνοσ φόροσ, γνωςτόσ και ωσ «Robin Hood Tax», επιβάλλεται για να μειωκοφν και 

εξαλειφκοφν ανιςότθτεσ ςτον ανταγωνιςμό, να προςτατευκεί ο τελικόσ καταναλωτισ, να καταςτεί πιο 

αποτελεςματικι θ κατανάλωςθ ενζργειασ ϊςτε τελικϊσ να μειωκεί το κόςτοσ  τθσ. Το φψοσ του 

ςυντελεςτι φορολόγθςθσ είναι 31% επί των κερδϊν προ φόρων. 

 γ) Φόροσ Τθλεπικοινωνιϊν: 

Σκοπόσ του ςυγκεκριμζνου φόρου, γνωςτοφ και ωσ «Φόροσ Τθλεφϊνου, ι SMS Tax» είναι θ ενίςχυςθ 

τθσ ςυμβολισ των εταιρειϊν τθλεπικοινωνίασ ςτθν κάλυψθ των κοινωνικϊν αναγκϊν. Επιβάλλεται 



7 
 

φόροσ φψουσ 2 HUF / λεπτό τθλεφωνικισ ομιλίασ και 2 HUF / SMS και MMS  (για ατομικά ςυμβόλαια) 

και 3 HUF / λεπτό τθλεφωνικισ ομιλίασ και 3 HUF / SMS και MMS (για ομαδικά, εταιρικά κλπ 

ςυμβόλαια). Εντοφτοισ, υπάρχει ανϊτατο όριο ςτον φόρο που ορίηεται ςτα 700  HUF / μινα ανά 

ςφνδεςθ (για ατομικά ςυμβόλαια) και 5.000 HUF / μινα (για ομαδικά ςυμβόλαια). 

δ) Φόροσ Διαφιμιςθσ: 

Πρόκειται για νζο φόρο με ςκοπό τθν ενίςχυςθ των κρατικϊν εςόδων. Από το 2017, του φόρου 

εξαιροφνται οι αυτο-διαφθμιηόμενοι (π.χ. όταν μια διαφθμιςτικι εταιρεία διαφθμίηει τισ υπθρεςίεσ 

τθσ). Υπόχρεοι για καταβολι του φόρου είναι και θ διαφθμιςτικι εταιρεία και ο εντολζασ τθσ. Το φψοσ 

του φόρου για τθν διαφθμιςτικι εταιρεία κακορίηεται ωσ εξισ:  

- 0% για το τμιμα τθσ διαφιμιςθσ κάτω των 100 εκ. HUF 
- 7,5% για το τμιμα που ξεπερνά τα 100 εκ. HUF 

Το φψοσ του φόρου για τον εντολζα ορίηεται ςε 5% τθσ μθνιαίασ διαφθμιςτικισ δαπάνθσ εφόςον 

ξεπερνά τα 2,5 εκ. HUF. 

ε) Φόροσ Δθμόςιασ Υγείασ: 

Σκοπόσ του ςυγκεκριμζνου φόρου είναι θ μείωςθ τθσ κατανάλωςθσ τροφίμων που δε ςυνειςφζρουν 

ςτθ δθμόςια υγεία, θ προϊκθςθ μιασ υγιοφσ και ιςορροπθμζνθσ διατροφισ και θ χρθματικι ενίςχυςθ 

προγραμμάτων βελτίωςθσ τθσ δθμόςιασ υγείασ και των ςχετικϊν προςφερόμενων υπθρεςιϊν. 

Ενδεικτικά αναφζρονται οι επιβαλλόμενοι ανά προϊόν φόροι: αναψυκτικά (7 HUF/ λίτρο), ενεργειακά 

ποτά (250 HUF/ λίτρο), ενιςχυτικά γεφςθσ (250 HUF/ χλγ), μαρμελάδα (500 HUF/χλγ), αλκοολοφχα ποτά 

(20-900 HUF/λίτρο).  

Ενδιαφερόμενοι μποροφν να απευκυνκοφν ςτο Γραφείο Οικονομικϊν και Εμπορικϊν Υποκζςεων 

προκειμζνου ενθμερωκοφν αναλυτικά για τα προϊόντα που υπόκεινται ςτθ ςχετικι φορολόγθςθ και το 

φψοσ των ςυγκεκριμζνων φόρων, κακϊσ και για τισ εξαιρζςεισ που υπάρχουν.  

ςτϋ) Φόροσ Εξορφξεων: 

Ο ορυκτόσ πλοφτοσ και θ γεωκερμικι ενζργεια ανικουν ςτο κράτοσ, όμωσ, με τθν εξόρυξθ και 

επεξεργαςία, οι πρϊτεσ φλεσ και θ κερμικι ενζργεια κακίςτανται ιδιοκτθςία του επιχειρθματία. Σε 

αυτι τθν περίπτωςθ, το κράτοσ δικαιοφται μερίδιο και επιβάλλει ςχετικό φόρο. Το φψοσ του φόρου 

κακορίηεται αναλόγωσ τθσ αξίασ τθσ ςυνολικισ ποςότθτασ πρϊτων υλϊν που εξορφχκθκε, ι τθσ αξίασ 

τθσ προσ εκμετάλλευςθ γεωκερμικισ ενζργειασ.  

 

3. Άλλοι ςυμπλθρωματικοί και ειδικοί φόροι (αναφζρονται ενδεικτικά):  

-Φόροσ Υγείασ (ΕΗΟ): επιβάλλεται με ςκοπό τθν ενίςχυςθ των υπθρεςιϊν υγείασ (αναλόγωσ του φψουσ 

του ειςοδιματοσ) 

-Φόροσ Οχθμάτων: επιβάλλεται με ςκοπό τον καταμεριςμό του δθμόςιου κόςτουσ για τθν αυτοκίνθςθ  



8 
 

-Φόροσ εταιρικϊν αυτοκινιτων: εξαιροφνται του φόρου τα φιλικά προσ το περιβάλλον εταιρικά 

αυτοκίνθτα 

-Φόροσ εγγραφισ αυτοκινιτων: (π.χ. τζλθ κυκλοφορίασ) 

-Φόροσ κλθρονομιάσ και μεταβίβαςθσ περιουςιακϊν ςτοιχείων. 

--------- 

 

Η ανυηέπυ καηαγπαθή ηος θοπολογικού καθεζηώηορ ηηρ Οςγγαπίαρ είναι ακπιβήρ καηά 

ηην πεπίοδο δημοζίεςζηρ (Ιανοςάπιορ 2018), συπίρ όμυρ να είναι εξανηληηική. κοπό έσει 

ηη γενική ενημέπυζη ηυν ενδιαθεπομένυν πποκειμένος ζσημαηιζηεί ολοκληπυμένη και 

ζθαιπική άποτη για ηο οικονομικό πεπιβάλλον ζηην Οςγγαπία. ε καμία πεπίπηυζη δεν 

αποηελεί θοπολογικό εγσειπίδιο για ιδιώηερ επισειπημαηίερ, ελεύθεποςρ επαγγελμαηίερ, 

εηαιπείερ και γενικώρ για καηά ηο νόμο θοπολογικά ςποκείμενα. 

 

Για επιπλέον και πιο εξειδικεςμένερ πληποθοπίερ οι ενδιαθεπόμενοι μποπούν να 

απεςθύνονηαι ζηο Γπαθείο Οικονομικών και Εμποπικών Υποθέζευν ηηρ Ππεζβείαρ ηηρ 

Ελλάδορ ζηην Βοςδαπέζηη. 

 

------------------- 


