
UMOWY O UNIKANIU PODWÓJNEGO

OPODATKOWANIA

PODSTAWOWE RODZAJE DANIN

Węgry
RYNKI ZAGRANICZNE

CHARAKTERYSTYKA SYSTEMU PODATKOWEGO

Informacje podatkowe



CHARAKTERYSTYKA SYSTEMU PODATKOWEGO

WSKAŹNIK

DOING BUSINESS 2020

CZAS 

poświęcony na rozliczenie i płatności podatków 

(liczba godzin łącznie w ciągu roku)

WĘGRY POLSKA

227 334

UMOWY O UNIKANIU PODWÓJNEGO OPODATKOWANIA

Administracja podatkowa na Węgrzech leży w kompetencji dwóch rodzajów organów:

• rządowych (CIT, PIT, VAT, akcyza, podatek od czynności cywilnoprawnych),

• jednostek samorządu terytorialnego (podatek od nieruchomości, podatek od środków transportowych).

Decyzje wydane przez organ I instancji podlegają zaskarżeniu do organu administracji II instancji.

Polska posiada z Węgrami umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania, która obowiązuje od 01.01.1996 r. Tekst umowy oraz wykaz zawartych przez 

Polskę umów o unikaniu podwójnego opodatkowania. 

Każda z zawartych przez Polskę umów może różnić się co do rodzaju dochodów, które obejmuje swoją regulacją.

WĘGRY
AKTUALIZACJA: 

LIPIEC 2021

https://www.podatki.gov.pl/podatkowa-wspolpraca-miedzynarodowa/wykaz-umow-o-unikaniu-podwojnego-opodatkowania/


WĘGRY

PODSTAWOWE RODZAJE DANIN

RODZAJ

PODATKU

PIT

OBOWIĄZKI

PODATNIKA

STAWKI SZCZEGÓŁOWE

INFORMACJE

• Miesięcznie: 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu

opodatkowania.

• Kwartalnie: 20 miesiąca następującego po kwartale opodatkowania.

• Rocznie: 15 lutego następnego roku.

• 27% - stawka podstawowa.

• 18% - wybrane artykuły spożywcze, produkty wytwarzane

z użyciem zbóż, mąki, skrobi i mleka.

• 5% - mięso drobiowe, jaja, farmaceutyki, książki, prasa, ryby,

wieprzowina.

National Tax
and Custome

Administration

• Podatnicy mający siedzibę lub zarząd na terytorium Węgier podlegają

CIT na Węgrzech od całości swoich dochodów.

• Podatnicy niemający siedziby lub zarządu na terytorium Węgier - tylko

od dochodów uzyskanych na Węgrzech.

CIT • 9% podstawy opodatkowania.

WHT 
(podatek 
u źródła)

• Pobierany od niektórych dochodów uzyskiwanych w kraju przez
nierezydentów, będących osobami fizycznymi lub innymi podmiotami.

• W niektórych przypadkach pobierany także od rezydentów (np. przy
wypłacie dywidendy do podmiotu krajowego).

• Dywidendy: 15% w ramach PIT + SZOCHO.
• Odsetki: 15%.
• Należności licencyjne: 20%.
• Usługi niematerialne: 20%.

• Nieograniczony obowiązek podatkowy (opłata podatków od całości
uzyskanych dochodów (przychodów) – bez względu na miejsce
położenia źródeł przychodów spoczywa na osobach, które:

• posiadają na Węgrzech centrum interesów osobistych lub 
gospodarczych (ośrodek interesów życiowych) lub

• przebywają na Węgrzech dłużej niż 183 dni w roku 
podatkowym.

VAT

• 15% podatek liniowy.

AKTUALIZACJA: 

LIPIEC 2021

https://en.nav.gov.hu/taxation/taxinfo
https://en.nav.gov.hu/taxation/taxinfo
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PODATKU

AKCYZA

SZCZEGÓŁOWE

INFORMACJE

• Podatnikiem akcyzy jest osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka

organizacyjna niemająca osobowości prawnej, która dokonuje

czynności podlegających opodatkowaniu akcyzą lub wobec której

zaistniał stan faktyczny podlegający opodatkowaniu akcyzą.

• Deklaracja składana za miesięczne okresy rozliczeniowe,

tj. w terminie do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu,

w którym powstał obowiązek podatkowy.

• Benzyna silnikowa -125,00 HUF/litr (od 01.07.2020).

• Olej napędowy - 120,35 HUF/litr (od 01.07.2020): podmioty

korzystające z oleju napędowego na cele komercyjne (transport,

rolnictwo) mają prawo ubiegać się o zwrot części podatku

w wysokości 13,50 HUF/litr.

• Gazy skroplone - napęd dla pojazdów - podatek: 28 HUF/nm3

(od 01.07.2020).

• Energia elektryczna - 310,50 HUF/MWh (od 01.07.2020).

• Alkohol etylowy - całkowicie denaturowany alkohol jest wolny

od podatku.

• W przypadku produkcji destylatu do ilości maksymalnie

50 l/rok/osobę (gospodarstwo domowe), nawet jeśli

zamawiający planuje sprzedać: 167.000 HUF/hl,

• W przypadku produkcji destylatu powyżej ilości

50 l/rok/osobę (gospodarstwo domowe): 333.385Huf/hl,

• Palinka - podatek: 333.385 HUF/hl (aktualny

od 01.07.2020).

• Piwo - 1.620 HUF/HLF (od 01.07.2020), piwo produkowane

w małych browarach: 810 HUF/HLF (od 01.07.2020).

• Wino (still wine) - 0 HUF/Hl (od 01.07.2020).

• Wino musujące - 16.460 HUF/Hl (od 01.07.2020).

OBOWIĄZKI

PODATNIKA

STAWKI

National Tax
and Custome

Administration

AKTUALIZACJA: 

LIPIEC 2021

https://en.nav.gov.hu/taxation/taxinfo
https://en.nav.gov.hu/taxation/taxinfo
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• Papierosy (do długości 8cm): 21.500 HUF/1.000 szt. i 22,5% od

ceny detalicznej.

• Cygara: - 14% od ceny detalicznej, ale minimum 4.180 HUF/1.000

szt. (od 01.07.2020).

• Samochody osobowe - wysokość stawki podatku samochodowego

określa się na podstawie wieku samochodu i mocy silnika

w sposób następujący:

• w roku produkcji i w następnych 3 latach kalendarzowych

podatek: 345 HUF/kW,

• w okresie od 4 do 7 lat kalendarzowych po roku produkcji

podatek: 300 HUF/kW,

• w okresie od 8 do 11 lat kalendarzowych po roku

produkcji podatek: 230 HUF/kW,

• w okresie od 12 do 15 lat kalendarzowych po roku

produkcji podatek: 185 HUF/kW,

• w 16. roku kalendarzowym po roku produkcji i w kolejnych

latach kalendarzowych - podatek: 140 HUF/kW (aktualny

od roku 1991).

OBOWIĄZKI

PODATNIKA

STAWKI

AKCYZA

National Tax
and Custome

Administration

Więcej informacji oraz wzory dokumentów dostępne są na Portalu Podatkowym.

AKTUALIZACJA: 

LIPIEC 2021

https://en.nav.gov.hu/taxation/taxinfo
https://en.nav.gov.hu/taxation/taxinfo
http://www.nav.gov.hu/


Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A.
ul. Krucza 50

00-025 Warszawa

NIP: 526-030-01-67
KRS: 0000109815

Kontakt:
tel.: 22 334 99 55

paih24@paih.gov.pl
www.paih.gov.pl

RYNKI ZAGRANICZNE
Informacje podatkowe

Przygotowanie:
Centrum Eksportu oraz Zagraniczne Biura Handlowe PAIH 
Departament Partnerstwa i Komunikacji

Zastrzeżenie:
Powyższy materiał jest chroniony prawami autorskimi, które przysługują Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu S.A. („PAIH”) i można
go wykorzystywać w sposób dozwolony przez przepisy ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych
(tj. Dz. U. z 2019, poz. 1231), ale jedynie w celach niekomercyjnych (tj. na użytek własny). Nie jest dozwolone komercyjne wykorzystanie
przekazywanych treści. Ponadto, materiał ten można wykorzystać, jeżeli przepisy lub zgoda uprawnionego zakładają, że wykorzystanie w celach
niekomercyjnych nie wymaga pozwolenia ze strony uprawnionego. Dla innych sposobów wykorzystania materiału niezbędne jest uzyskanie
pozwolenia od uprawnionego z tytułu autorskich praw majątkowych. PAIH nie ponosi odpowiedzialności z tytułu jakiejkolwiek szkody bezpośredniej
lub pośredniej jakiegokolwiek rodzaju, w tym szkody za utratę zysków, wynikłej z całkowitego lub częściowego wykorzystania informacji
udostępnionych przez PAIH w niniejszym materiale. W związku z tym, każdy odbiorca tych informacji powinien sprawdzić przydatność i poprawność
wyżej wymienionych informacji zgodnie z ich przeznaczeniem i korzystać z tych informacji na własną odpowiedzialność. PAIH oraz jej pracownicy nie
ponoszą w żadnym wypadku odpowiedzialności za jakąkolwiek decyzję lub działanie podjęte w oparciu o wyżej wymienione informacje, ani za
jakiekolwiek konsekwencje wynikające z decyzji podjętych w oparciu o te informacje.

tel:+48223349955
mailto:paih24@paih.gov.pl
http://www.paih.gov.pl/
https://www.paih.gov.pl/pl
https://twitter.com/PAIH_pl
https://www.linkedin.com/company/polish-investment-and-trade-agency/
https://www.facebook.com/PAIH.gov/
https://www.youtube.com/user/polandinvest/videos

