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Macaristan'daki Yatırım Projeleri İçin Sağlanan Teşvikler: 

Macaristan Yatırımı Destek Ajansı (HIPA), tek bir kurumdan hizmet (one-stop shop) anlayışıyla yabancı 

yatırımcıları desteklemektedir. Destek paketinin bir parçası olarak HIPA, doğrudan nakit finansman 

teşviği almış olan projelerin proje yönetimini üstlenmektedir. Ayrıca bu projeler için VIP hizmetler de 

sağlamaktadır. Göç İdaresi ile gerekli teması sağlayarak şirketlerin oturma ve çalışma izinleri 

süreçlerinin eksiksiz ve hızlı bir şekilde tamamlanmasına aracı olmaktadır. HIPA, destek kapsamına 

aldığı firmaları yatırımın tamamlanmasından sonra 5 yıl süreyle izlemekte olup, firmaların bir sıkıntı 

yaşaması durumunda kontratta belirtilen hususların yerine getirilememesi halinde, mücbir sebep 

dolayısıyla süre uzatımına gidebilmektedir. 

HIPA aracılığıyla sağlanan teşvikler temel olarak aşağıdaki gibidir: 
 

 Nakit desteği (AB Fonları veya Macar Hükümeti tarafından sağlanan) 

 Vergi indirimi  

 Mesleki eğitim desteği  

 Düşük faizli kredi 

 Ücretsiz veya düşük fiyatlarla arazi tahsisi 

 İşyeri açma yardımı  

 Sosyal sigorta işveren payı desteği 

 İstihdam yaratma desteği 
 
Teşvik miktarı, bölgelerin gelişmişlik düzeyine göre değişmektedir. Ülkenin güneyi ve doğusunda 
açılacak işletmeler için daha fazla teşvik sağlanmaktadır. Kuzey Macaristan, Kuzey Büyük Ova, Güney 
Büyük Ova ve Güney Tuna'da maksimum destek yoğunluğu %50'dir; Batı Tuna Bölgesinde %25; Merkezi 
Tuna Bölgesinde %35 ve Orta Macaristan bölgesinde %0, % 20 veya % 35 olarak uygulanmaktadır. Orta 
Macaristan’ın bazı bölgeleri herhangi bir fon almaya hak kazanmamaktadır, çünkü kalkınma açısından 
AB ortalamasına daha yakındır. Budapeşte ve çevresi için sadece Ar-Ge yatırımlarına destek 
verilmektedir. Teşvikler, en az 10 milyon Euro tutarındaki ve en az 50 istihdam yaratacak yatırımlara 
verilmektedir. 
 

 
 
 
Yatırım tutarına bağlı olarak sağlanan teşvikler aşağıda gösterilmektedir: 
Tablo 8- Macaristan Yatırım Teşvikleri Tutar ve Tavanları 

Yatırım Tutarı Teşvik Tavanı 

50 milyon Euro’ya kadar Bölgesel tavanın % 100'ü 

50-100 milyon Euro arası Bölgesel tavanın % 50'si 

100 milyon Euro üstü Bölgesel tavanın % 34'ü 
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Mevcut maksimum bölgesel teşvik miktarı hesaplanırken nakit sübvansiyonlar, vergi iadesi ödeneği vb. 

dahil, tüm teşvikler dikkate alınmaktadır. 

Nakit Desteği (Geri Ödemesiz) 

210/2014 sayılı Hükümet Kararına (VIII.27.) dayalı olarak hazırlanan mevzuat uyarınca yatırımlara nakit 

sübvansiyonu verilebilmektedir. Macar Hükümeti, projeleri teknoloji yoğunluğuna, yeni iş yaratma 

kapasitelerine ve Ar-Ge yatırımı niteliğine göre değerlendirerek öncelikli olarak kabul etmekte ve nakit 

sübvansiyon sağlamaktadır. 

Sağlanacak destek miktarı, yatırımla birlikte sağlanan yeni istihdam büyüklüğü ve yatırımın 

uygulanacağı bölgenin gelişmesiyle orantılı iken, Ar-Ge yatırımları ayrıca desteklenmektedir.  

Nakit desteği için yatırımcıların Macaristan’ın tüm bölgelerinde en az 50 yeni istihdam yaratması 

beklenmektedir. Bölgelere göre asgari yatırım ve istihdam büyüklükleri aşağıdaki gibidir.   

 

Avrupa'nın inovasyon merkezi olma hedefi doğrultusunda Macaristan “Macaristan'da üretilmiştir”den 

“Macaristan'da icat edilmiştir”e geçmek için yoğun bir çaba sarf etmektedir. Bu amaçla, 2017 yılının 

başından itibaren Ar-Ge ve teknoloji yoğun yatırımlarını desteklemek amacıyla, geri ödemesiz nakit 

hibe sisteminde yatırımcıların ihtiyaçlarına uygun değişiklikler yapılmaktadır. 

Ar-Ge yatırımlarına sağlanan yeni nakit desteğinin amacı, yeni iş yaratma taahhüdünde bulunmaksızın 

kapasite artırımını ve teknoloji yoğun yatırımları desteklemektir.  

Macaristan'da halihazırda 250 çalışanı olan ve teknoloji yoğun yatırımı düşünen şirketler, bölgedeki 

maksimum bölgesel yardım yoğunluğunun (%20 /%25 /%35 /%50 ) 3/4'üne kadar nakdi hibe alma 

imkanına sahiptirler.  

Teknoloji yoğun yatırımlara dayanan bir nakit desteği için, en az 20 milyon Avro yatırım yapılması ve 4 

yıllık bir süre içinde %30'luk gelir ve/veya ücret maliyetlerinde artış olması gerekmektedir. 
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Vergi İndirimi 

Yatırım sonrası dönem için vergi indirimi sağlanmaktadır. Yatırımcılar, kurulumdan sonra 13 yıl boyunca 

ödenecek kurumlar vergisinin % 80'i için muafiyetten faydalanabilmektedirler. 

Vergi indirimi desteğinden faydalanmak için yatırımcıların minimum 3 milyar HUF (yaklaşık 11,3 milyon 

Avro) yatırım hacmi ve minimum 50 yeni istihdam veya minimum 1 milyar HUF (3,7 milyon Avro) 

yatırım hacmi ve tercih edilen bölgelerde minimum 25 yeni istihdam sağlamaları gerekmektedir. 

Vergi teşvikleri için başvurular Maliye Bakanlığına sunulmaktadır ve Macar Hükümetinin yatırımın 

toplam maliyetinin 100 milyon Euro'yu aşması durumunda izin verme hakkı bulunmaktadır. Yatırımın 

bu eşiğin altında olması durumunda, vergi mükelleflerinin yatırıma başlamadan önce Maliye 

Bakanlığına bildirimde bulunmaları yeterlidir. 

Eğitim Desteği 

Macar Hükümeti çalışanların eğitimi için destek vermekte olup,  destek yine en az 50 yeni iş yaratan 

yatırımcılar tarafından kullanılabilmektedir. Bu sübvansiyon, maksimum destek yoğunluğu %50 olan 

eğitimler için verilmektedir. Bununla birlikte, destek yoğunluğu küçük ve orta ölçekli işletmeler ve 

engelli veya dezavantajlı çalışanların eğitimi için daha da artırılabilmektedir. Bu teşvik Macaristan'ın 

tüm bölgelerindeki yatırımlar için geçerlidir. 

AB Fonlarından Sağlanan Nakit Desteği 

10 milyon Euro'dan az olan yatırımlar için AB fonlarından hibe alınabilmektedir. Bir Avrupa Birliği üyesi 

olarak Macaristan, varlık edinme, altyapı geliştirme, yeni inşaat, yenileme, hizmet geliştirme, iş 

yaratma ve insan kaynakları maliyetlerinin finansmanı gibi bir dizi kalkınma hedefi için AB fonlarına 

erişim hakkına sahiptir. Başvuru şartları, zamanlaması ve mevcut sübvansiyonun toplam tutarı ihaleden 

ihaleye değişmektedir. İlk teklifler, mevcut 7 mali yıl için geri ödemeli ve geri ödemesiz teşvikler 

şeklinde 2014 sonbaharında açıklanmıştır. 

HIPA Tarafından Yatırımcılara Sunulan VIP Hizmetler 

HIPA sunduğu VIP hizmetler çerçevesinde, şirketin en az 1000 kişilik istihdama sahip olması veya uzun 

bir dönem boyunca Macaristan'da kayda değer yatırım yapmış olması halinde çalışma ve otuma izni 

alımında şirkete kolaylık sağlamaktadır. Bu kolaylık çoğunlukla şirketin yönetici kadroları veya 
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şirketin/fabrikanın faaliyetlerinde önemli görevi bulunan teknik personel için sağlanabilmektedir. 

Gelmek isteyen yabancı çalışan için HIPA ile iletişime geçildiği takdirde, ilgili Konsolosluğumuza bilgi 

verilmekte olup, Konsolosluk söz konusu çalışana vize randevusu vermektedir. 

Çalışan Macaristan'a geldiğinde ise, HIPA ile Göç ve Sığınma Ofisi Genel Müdürlüğü (GSOGM) 

arasındaki anlaşma gereği, kişinin belgeleri GSOGM'e gönderilmekte ve randevu için HIPA aracılığıyla 

GSOGM'den randevu alınmakta, başvuru sürecinin takibi de HIPA tarafından yapılmaktadır. Öte 

yandan, başvuru sahibinin gerekli tüm belgeleri eksiksiz teslim etmesi gerekmektedir. Belgeler 

tamamlanmadan sürecin başlatılması mümkün olamamaktadır. 

Şirketin yurtdışından getireceği çalışanları için yine şirketin talep etmesi halinde HIPA ve GSOGM'un da 

katıldığı bir istişare toplantısı da düzenlenebilmektedir. 

COVID-19 Düzenlemeleri  

Rekabetçiliğin Geliştirilmesine Yönelik Sübvansiyon Programı: 

Hükümetin COVID-19 salgını ile mücadele kapsamında ekonomik büyümenin ve mevcut istihdamın 

korunması, orta ve büyük ölçekli firmaların likidite problemlerinin hafifletilmesi ve Macaristan’ın 

yatırımlardaki rekabetçi konumunun güçlendirilmesi amacıyla HIPA tarafından yeni bir teşvik programı 

açıklanmıştır. Mevcut HIPA teşviklerine ilaveten “rekabetçiliğin geliştirilmesine yönelik sübvansiyon” 

şeklinde nakit yardımı olarak açıklanan programa göre: 

-Hibe miktarı geri ödemesiz olarak HUF cinsinden peşin verilecektir. 

-Başvurunun değerlendirilmesi akabinde firmaya teşvik belgesi verilecektir. Teşvik belgesi Macaristan 

Dışişleri ve Ticaret Bakanlığı tarafından düzenlenecektir. Teşvik süreci HİPA tarafından yönetilecektir. 

-50 milyar HUF bütçe tahsis edilmiştir. 

Teşvik kapsamı: 

Destekten faydalanacak şirketlerin, orta veya büyük ölçekli olması, imalat veya iş hizmet merkezleri 

sektörlerinde faaliyet göstermeleri ve minimum yatırım tutarlarının 150 bin avro olması 

gerekmektedir. Yeni teşvik programından hariç tutulan sektörler çelik, gemi inşa, kömür, sentetik elyaf, 

ulaşım, birincil tarım, balıkçılık, enerji üretimi, tedarik ve enerji altyapı projeleri, ticari faaliyetler, 

imtiyazlı faaliyetleri içeren yatırımlar, turizm faaliyet yatırımları, ihracat bağlantılı aktiviteler olarak 

sıralanmıştır. Bölgesel yardımların dışında kalan sektörlere yardım verilmeyecektir. 

Başvuru koşulları: 

COVID-19 salgını sebebiyle ciddi likidite sıkıntısı yaşayan, ekonomik kriz içinde olan ve satış geliri veya 

siparişlerinde %25 kayıp yaşadığını beyan eden, kayıplardan kaçınmak için gerekli özeni 

gösteren/ortaya çıkan sıkıntıda sorumluluğu bulunmayan, zararı karşılayacak bir sigortası olmayan 

veya mevcut sigorta kapsamında zararlarının tam olarak karşılanması mümkün olmayan, mevcut 

istihdamın yatırımın tamamlanmasına/en azından 31 Aralık 2020 tarihine kadar devamını sağlayacağını 

beyan eden şirketler bu teşvikten faydalanabilecektir. Başvuru yapan şirketler ayrıca 30 Haziran 2021'e 

kadar Macaristan'da en az 150 bin avro değerinde bir yatırım gerçekleştirmeyi taahhüt eder. Yatırımın 

başvurudan önce başlamamış olması gerekir. 

Teşvik miktarı: 

Yatırım tutarı, 

-150.000 avro - 300.000 avro arasında olan yatırımlar için yatırım tutarının %30’u kadar, 
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-300.001 avro - 500.000 avro arasında olan yatırımlar için yatırım tutarının %40’ı kadar, 

-500.001 avro ve üzeri olan yatırımlar için yatırım tutarının %50’si kadar (HUF cinsinden 800.000 

avrodan fazla olmamak kaydıyla) hibe verilecektir. 

Başvuru süreci: 

HİPA Non-Profit Ltd. şirketi tarafından başvuru ön değerlendirmesi yapılır. Şirket kâğıt üzerinde ve 

elektronik ortamda gerekli belgeleri sunar. stateaid2020@hipa.hu adresine gönderir. Uygun bulunan 

başvurular için Macaristan Dışişleri ve Ticaret Bakanlığı tarafından başvuru tarihinden itibaren 7 gün 

içinde onay yazısı düzenlenir. Teşvik belgesi ise başvuru tarihinden itibaren 15 gün içinde yine Dışişleri 

ve Ticaret Bakanlığı tarafından düzenlenir. Yatırım teşvik belgesinin imzalanmasından itibaren 30 gün 

içinde şirket teminat mektuplarını HIPA’ya sunar ve teşvik belgesi yürürlüğe girer. Teşvik belgesinin 

yürürlüğe girmesiyle birlikte HIPA HUF cinsinden hibenin %100’ünü şirkete öder. 30 günlük izleme 

döneminden sonra şirket izleme raporu ve eklerini (fatura özeti, HCSO raporları, maddi duran varlıklar 

tablosu vb.) HIPA’ya sunar. HIPA, sunulan raporun kabulüne ilişkin Dışişleri ve Ticaret Bakanlığı 

tarafından imzalanan yazıyı şirkete gönderir. Sözleşme belirlenen tarihte sona erer.  
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