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Ειδήζεις οικονομικού και εμπορικού ενδιαθέρονηος  

 

 

Νέα θνξνινγηθά κέηξα ζηελ Οπγγαξία 

 

ε ζπλέρεηα ηεο εμαγγειίαο από ηνλ Ούγγξν Πξσζππνπξγό, Viktor Orbán, ησλ κέηξσλ ζηήξημεο 

ηεο νηθνλνκίαο εμαηηίαο ηνπ COVID-19, ν Τπνπξγόο Οηθνλνκηθώλ, Mihály Varga, αλαθνίλσζε 

όηη ν ζπληειεζηήο ηνπ Φόξνπ Μηθξώλ Δπηρεηξήζεσλ «KIVA», κεηώλεηαη από 12% ζε 11%. 

ύκθσλα κε ηνπο ππνινγηζκνύο ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθώλ, ηα θξαηηθά θνξνινγηθά έζνδα 

ζα κεησζνύλ θαηά 10 δηζεθ. HUF (€30 εθ.), όκσο ζα σθειεζνύλ πεξίπνπ 50.000 επηρεηξήζεηο 

πνπ ζα ρξεηαζηεί λα θαηαβάιινπλ κηθξόηεξν θόξν. Δπίζεο, θαηαξγείηαη κέρξη θαη ηελ 31ε 

Γεθεκβξίνπ η.έ., ν «Σνπξηζηηθόο Φόξνο» πνπ επηβάιιεηαη ζε πνιίηεο πνπ δηακέλνπλ ζε 

ηνπξηζηηθά θαηαιύκαηα. Ο θ. Varga αλαθνίλσζε όηη νπνηαδήπνηε επηρείξεζε αληηκεησπίδεη 

νηθνλνκηθά πξνβιήκαηα ελ κέζσ παλδεκίαο, κπνξεί λα αηηείηαη θνξνινγηθήο απαιιαγήο ύςνπο 

κέρξη θαη 5 εθ. HUF (€14.500), ελώ δύλεηαη επίζεο ε δπλαηόηεηα ηκεκαηηθήο θαηαβνιήο ησλ 

θνξνινγηθώλ ππνρξεώζεσλ ζε 6 ή θαη 12 άηνθεο κεληαίεο δόζεηο γηα πνζά κέρξη 5 εθ. HUF 

(€14.500). Με λέεο λνκνζεηηθέο ξπζκίζεηο, νη εξγαδόκελνη πνπ έρνπλ ππνρξεσζεί ζε 

αλαγθαζηηθή άδεηα από ηνπο εξγνδόηεο ηνπο, απαιιάζζνληαη από ηελ ππνρξεσηηθή κεληαία 

θαηαβνιή αζθαιηζηηθώλ εηζθνξώλ ύςνπο 7.710 HUF (€22,5). Σν πνζό απηό ππνρξενύηαη πιένλ 

λα θαηαβάιεη ν εξγνδόηεο. Δπηπξνζζέησο, παξαηείλεηαη κέρξη 30 επηεκβξίνπ ε πξνζεζκία 

ππνβνιήο ησλ θνξνινγηθώλ δειώζεσλ εηαηξεηώλ.  

Δληνύηνηο, ηα θπβεξλεηηθά κέηξα δελ ηθαλνπνηνύλ πιήξσο ηελ επηρεηξεκαηηθή θνηλόηεηα, αθνύ 

θιαδηθνί θνξείο όπσο ν ύλδεζκνο Δξγνδνηώλ θαη Βηνκεράλσλ «Mgyosz», ν ύλδεζκνο 

Δπηρεηξεκαηηώλ θαη Δξγαδνκέλσλ «VOSZ», αιιά θαη ην Δκπνξηθό & Βηνκεραληθό 

Δπηκειεηήξην Οπγγαξίαο, επηζεκαίλνπλ όηη ηα κέηξα δελ είλαη ηθαλά νύηε αξθεηά, νύηε 

ειήθζεζαλ αξθεηά γξήγνξα, ελώ είλαη ηδηαηηέξσο πνιύπινθα γηα λα  επηθέξνπλ νπζηαζηηθή 

αλαθνύθηζε ζε επηρεηξήζεηο θαη εξγαδνκέλνπο. Οη αλσηέξσ θνξείο δεηάλε αθελόο ηελ επέθηαζε 

ηνπ κέηξνπ ηεο απνδεκίσζεο κηζζνύ ζηνπο εξγαδνκέλνπο όισλ ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ έρνπλ 

ππνζηεί κείσζε εζόδσλ θαηά 50% θαη άλσ, θαη αθεηέξνπ ηελ επηκήθπλζε ηεο ρξνληθήο 

πεξηόδνπ θαηαβνιήο επηδνκάησλ αλεξγίαο, πέξα ησλ ηξηώλ κελώλ.  

 


