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Általános információk



Politikai helyzetkép

Belgium szövetségi állam, amelynek sajátos
alkotmányos berendezkedése folytán a
kormányzati kompetenciák megoszlanak a
szövetségi szint; a három régió (1- Flandria,
2- Brüsszel-Főváros régió, 3- Vallónia); és a
három nyelvi közösség (4- flamand, 5-
francia, 6-német nyelvi közösség) között.
Ezek mindegyike saját kormánnyal és
parlamenttel rendelkezik.
A külgazdaság Belgiumban kizárólagosan
regionális hatáskör. A belga külgazdasági
pozíciót elsősorban az exportorientált
Flandria és a saját nemzetközi súlyát emelni
remélő Vallónia határozza meg.



Nemzetközi politikai helyzetkép

2016-ban Belgium nemzetközi presztízsének gyengülését
eredményezte a vallon kormány és parlament ellenállása az EU-
Kanada közötti szabadkereskedelmi egyezménnyel szemben. A későbbi
belga kompromisszumnak köszönhetően 2016. október 27-én
megszületett a politikai egyetértés a szövetségi és a vallon kormány
között a CETA Közös Értelmező Instrumentumon elvégzendő
módosítások ügyében.
Flandria a szabadkereskedelmi egyezményt kiegyensúlyozott, kedvező
megállapodásnak tartja - a vallon majdnem-vétót pedig teljesen
értelmetlennek - . Ugyanakkor szeretnék a jövőben a beruházási és
kereskedelmi megállapodások szétválasztását.



Fontosabb gazdasági mutatók

Forrás: World Bank

Mutató megnevezése Mértékegység 2012 2013 2014 2015 2016

GDP értéke (folyó áron) Mrd EUR 408,33    421,62    433,11    443,57    455,66    

GDP változása (reál) % 0,23    0,20    1,29    1,43    1,41    

Egy főre jutó GDP folyó áron EUR/fő 38 759,93    40 355,77    41 022,24    34 965,91    35 745,45    

Infláció (HICP) % 2,84    1,11    0,34    0,56    1,97    

Munkanélküliségi ráta % 7,54    8,43    8,52    8,48    7,83    

Export értéke Mrd EUR 355,01    368,84    380,14    318,50    335,94    

Import értéke Mrd EUR 352,35    363,24    377,23    313,14    330,55    

Kihelyezett FDI állomány Mrd EUR 29,33    - 20,38    - 12,28    - 11,38    24,88    

Befektetett FDI állomány Mrd EUR 5,79    - 24,58    - 20,73    - 25,23    32,07    



Belgium makrogazdasági mutatói



Belga Nemzeti Bank:

Eurostat:

GDP és infláció előrejelzés kormányzati és 
nemzetközi oldalról

Mutatószám 2016 2017 2018 2019

GDP növekedés (%) 1,4 1,7 1,7 1,6

Infláció (%) 1,8 2,2 1,9 1,6

2017 2018e 2019e 2020e

GDP (%) 1.7 1.5 1.5 1.4

Infláció(%) 2.2 2.1 1.9 1.6



Gazdasági helyzetkép

Belgium Magyarország jelentős kereskedelmi partnere, importunkban
a 12., exportunkban az 14. helyen állt 2017-ben. 2017-ben a
Belgiumból érkező import mutatószáma mérsékelten, 140 millió
euróval nőtt, miközben 1,76 milliárdról 2,00 milliárd euróra emelkedett
a magyarországi export értéke.
Belgium a 10. legjelentősebb befektető Magyarországon az országban
jelenlévő külföldi közvetlen tőkeállományt tekintve. Az MNB adatai
alapján Belgium közvetlen tőkebefektetésének állománya 2016-ben
több mint 2,1 milliárd euró volt.



Belga-magyar gazdasági kapcsolatok

1. A belga működőtőke fő célterületei Magyarországon: élelmiszeripar,
építőipar, energetika, fogyasztási cikkek gyártása, gyógyszer- és vegyipar
bankok, biztosítók, kereskedelem.

2. Köszönhetően a magyar piacon jelenlévő mintegy 200 belga vállalatnak,
2015. júniusában Budapesten megalakult a Belga Üzleti Klub, ami
egyben jól mutatja a Magyarország iránti hosszútávú elköteleződést.



 Export
Magyar kivitelben továbbra is meghatározó a járművek és közlekedési eszközök
(628 millió euró), illetve a gépek, elektromos és mechanikus berendezések,
híradás-technikai, hangrögzítő és -lejátszó készülékek (609 millió euró) exportja.
Jelentős a vegyipari termékek magyarországi kivitele (227 millió euró).

 Import
Tavaly Magyarország Belgiumból első helyen, 626 millió euró értékben vegyipari
termékeket importált. Emellett jelentős a gépek, elektromos és mechanikus
berendezések behozatala is (394 millió euró).

Magyar-Belga kereskedelmi kapcsolatok



Belgiumban jellemző húzóágazatok a magasabb hozzáadott értéket képviselő
ágazatok, mint ICT, logisztika, továbbá kiemelt hangsúlyt kap az élelmiszeripar.
Ugyanakkor a külgazdaság és külkereskedelem a régiók hatáskörébe tartozik, így a
flamand, a vallon és a brüsszeli régió is önálló szektoriális fókusszal rendelkezik.
Flandria:
Egészségipar; élelmiszeripar; megoldás-alapú mérnöki iparágak és technológiák;
körkörös gazdaság – a fenntartható bioalapú gazdaság és fenntartható vegyipar;
illetve az okos logisztika.
Vallónia:
Élettudományok; agráripar; logisztika és szállítmányozás; innovatív, új anyagok;
gépipar (gépészet); zöld kémia; fenntartható építőipar és építőanyagok;
környezetvédelmi technológiák; repülési és űripar; digitális gazdaság.
Brüsszel Fővárosi Régió:
Járműipar; vegyipar; gépgyártás; optikai eszközök; élelmiszeripari termékek.

Belga kormányzati szektorális fókusz



• Élelmiszeripari láncokhoz történő bejutás: Általánosságban elmondható, hogy a
belgiumi nagykereskedelmi láncokhoz nehéz a bejutás. A legtöbb esetben bejáratos,
helyi tanácsadó segítsége szükséges annak érdekében, hogy egy tenderen megfelelően
felkészült termékkel (csomagolási, eltarthatósági, minősítési kritériumoknak való
megfelelés) tudjanak indulni. Az élelmiszerláncok szívesen hallgatnak megszokott külső
tanácsadóik véleményére, és nem jellemző, hogy maguk kutassanak fel új termékeket
más országokban.

• Kiskereskedőkhöz történő bejutás: Belgiumi kiskereskedelmi láncok, delikát, illetve
gourmet üzletek csak kiváló minőségű, a piacon újdonságnak számító, megjelenésében
is újszerű és innovatív termékekkel foglalkoznak megbízható szállítási feltételek mellett.
Tapasztalataink alapján számos esetben nehézséget okoz minden kritériumot egyszerre
teljesíteni.

Piacra lépési nehézségek



Belgiumban az Általános Forgalmi Adó (Taxe sur la Valeur Ajoutée-
TVA/Belasting over de Toegevoegde Waarde-BTW) általános mértéke 21%,
azonban bizonyos termékekre és szolgáltatásokra alacsonyabb, pl.: 12%-os a
vendéglátóipari szolgáltatás és 6%-os az alap élelmiszert, könyveket,
gyógyszereket terhelő ÁFA.
A legtöbb újrahasznosított termék ÁFA mentes.

A Társasági Adó mértéke a 2018-as adóévig 33% volt, azonban a társasági
adóreformnak köszönhetően a 2019-es adóévben 29%-ra csökken a
fizetendő társasági adó mértéke.

Adókörnyezet



1. Flandria
Az exportorientált Flandria külpolitikájának középpontjában továbbra is a
regionális hatáskörnek számító külkereskedelem áll (abszolút számok
tekintetében Flandria a világ 13. legnagyobb exportőre, a teljes gazdaság
34%-a, mintegy 850.000 munkahely exportfüggő). A következő
költségvetési évben kiemelt prioritás: a KFI, oktatás, mobilitás,
egészségügy és iskolaépületeket célzó közvetlen beruházások.
Flandriában elhelyezkedő Antwerpen a gyémánt fővárosa, itt bonyolódik a
nyersgyémánt-piac 80%-a és a csiszoltgyémánt-piac 50%-a.

2. Vallónia
Agráripar, élelmiszeripar, fakitermelés, KFI, digitális eszközök, új
ambícióként megjelent az űrkutatás fejlesztése.

Kilátások, kormányzati beruházási prioritások 



Forrás: KSH
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Visszajelzések alapján jó a magyar termékek megítélése a belga
piacon. Ugyanakkor jelentős nehézséget okoz egy-egy piaci
szegmensre bejutni.
Jellemző az információhiány a belga piacon elvárt
élelmiszeripari minősítések kapcsán, nem megfelelő felkészülés,
tájékozódás a piacra lépést megelőzően. Nehézséget okoz, hogy
a magyar cégek sokszor nem rendelkeznek stabil
exportkapacitással, és ha felmerül egy nagyobb megrendelés
lehetősége, nem tudják teljesíteni.

Magyar vállalati attitűd az ország piaca felé



• Magyar-Vallon Vegyes Bizottság
A vallon kormány a belga alkotmányban biztosított nemzetközi szerződéskötési jogosultsággal rendelkezik a
hatáskörébe eső területeken. Az 1993. évi államreform óta több bilaterális szerződést kötött. Az önállósult régió
államközi szerződést 1994-ben hazánkkal is aláírt. A magyar-vallon együttműködés intézményes keretét az
annak végrehajtására 1995-ben alakult és általában kétévente ülésező Állandó Vegyes Bizottság biztosítja,
melynek koordinációját a KKM látja el. A VB legutóbbi társelnöki találkozójára 2017. március 9-én került sor
Brüsszelben Magyar Levente államtitkár úr részvételével.

• Magyar-Flamand Vegyes Bizottság
Flandria második államközi szerződését - Lengyelország után - hazánkkal írta alá 1994-ben. 1995-ben alakult
meg az Állandó Vegyes Bizottság, amely kiváló intézményi keretet biztosít a flamand-magyar kétoldalú
kapcsolatok aktív fejlesztéséhez. A kezdeményezés eredményesnek bizonyult az elmúlt két évtized során, amit
a gazdasági statisztikák visszaigazolnak. A VB legutóbbi ülésére 2018. február 20-án került sor Brüsszelben dr.
Ponevács-Pana Petra magyar társelnök részvételével. A szakértői egyeztetések eredményeként a felek
kötelezettséget vállaltak a 2018-2019-re szóló, 33 projektet tartalmazó munkaterv végrehajtására vonatkozóan.
Két szakmai rendezvényt szerveztünk a VB margóján: szállítmányozás és Mobilitás workshopot; és KFI
egyetemi-üzleti workshopot.

• Magyar-Német Vegyes Bizottság
A magyar kormány és a Belgiumi Németajkú Közösség kormánya közötti Együttműködési Megállapodás
aláírására 2002. december 9-én Eupenben került sor, majd a VB első ülése 2003. május 21-23-án Budapesten
zajlott le. Az ülés során az oktatás, a kultúra (kiállítások, felolvasások, az Agora Színház vendégszereplése), a
média területén (gyakornokok cseréje) és szociális témában kerültek konkretizálásra projektek.

Gazdaságdiplomáciai kapcsolatrendszer



Kétoldalú áruforgalom termékcsoport szinten
Magyarország - Belgium 2017. 

Termékcsoportok Export 
€ 

Import 
€       

I: Élő állatok; állati termékek 
 

37 215 186.12 21 489 923.21 
II: Növényi termékek 

 
35 374 991.42 24 823 158.25 

III: Állati vagy növényi zsírok és olajok; ehető zsírok; állati vagy növényi viaszok 
 

14 442 426.04 14 552 215.82 
IV: Elkészített élelmiszerek; italok, szeszesitalok; dohány és a dohánytermékek  

 
48 624 986.16 106 332 281.88 

V: Ásványi termékek 
 

1 487 041.93 27 003 775.97 
VI: Kémiai vagy kapcsolódó iparágak termékei 

 
227 081 908.2 626 751 357.28 

VII: Műanyagok és műanyag tárgyak;  
 

92 092 403.63 257 208 780.35 
VIII: nyersbőr, bőr, szőrme és ezekből készült áruk; nyergesáruk és hevederek; utazási cikkek, 
kézitáskák;  

 
60 292 426.29 6 195 471.85 

IX: Fa és faáruk; faszén; parafa és parafa áruk; Szalma, kosárkötő és fonottáru 
 

11 987 253.79 1 886 354.09 
X: Faanyag vagy más rostos cellulóz anyag; papír és karton, valamint ezekből készült áruk 

 
9 969 836.04 12 548 179.36 

XI: Textil és textiláruk 
 

17 777 173.29 76 173 011.43 
XII: Lábbeli, fejfedő, napernyő, napernyő, sétapálca, ülőke, ostor, lovaglónövény és ezek részei; 
elkészített toll és ezekkel készült tárgyak; művirágok; cikkek emberi hajból 

 
1 282 565 39 423 450.92 

XIII: Kőből, gipszből, cementből, azbesztből, csillámból vagy hasonló anyagokból készült áruk; 
Kerámia termékek; üveg és üvegáru 

 
37 082 148.09 18 178 595.32 

XIV: Természetes vagy tenyésztett gyöngyök, drágakövek vagy féldrágakövek, nemesfémek, 
nemesfémmel plattírozott fémek és ezekből készült áruk; érmék 

 
744 048.8 1 273 529.64 

XV: Nemesfémek és nemesfémből készült áruk 
 

51 695 774.5 208 756 355.81 
XVI: Gépek és mechanikus berendezések; valamint ezek alkatrészei és tartozékai 

 
609 917 689.76 394 313 703.89 

XVII: Járművek, repülőgépek, hajók és egyéb járművek 
 

628 039 348.38 298 339 751.99 
XVIII. Optikai, fényképészeti, mozgófényképészeti, mérő, ellenőrző, precíziós, orvosi vagy sebészeti 
műszerek és készülékek; órák; hangszerek 

 
79 716 966.18 54 218 339.15 

XIX: Fegyverek és lőszerek 
 

8 449.51 280 667.86 
XX: Különféle iparcikkek 

 
44 353 608.39 17 573 402.14 

XXI: Műalkotások és régiségek 
 

17 651 425 284.2 
Összesen: 

 
2 009 203 882.52 2 207 747 590.41 

 



- 2017. március 8-án a Mecheleni Kereskedelmi és Iparkamarával és a V4
országok nagykövetségeivel társszervezésben tartottunk a régió, köztük
hazánk gazdasági eredményeiről és befektetői környezetéről szóló üzleti
fórumot.

- Kortrijki-i Busworld Europe: 2017. október 23-án Nagykövetségünk
buszgyártó és beszállító cégek részvételével fogadást szervezett a kortrijk-i
Busworld Europe nemzetközi autóbuszipari kiállításon. A rendezvény fő célja
Magyarország reflektorfénybe helyezése volt. A rendezvény margóján
előremutató céges tárgyalásokat szerveztünk a helyszínen, többek között a Van
Hool belga autóbuszgyártó vállalattal.

- A Hungexpo társszervezésével és az MTÜ támogatásával 2018. május 30-án
konferenciát tartottunk nagykövetségünkön belgiumi székhelyű európai
ernyőszervezetek részére azzal a céllal, hogy a népszerűsítsük Budapestet,
mint 1.000 fősnél nagyobb kongresszusokat befogadó rendezvényhelyszínre
alkalmas desztinációt. A közönség elsősorban egészségügyi, tudományos, KFI
szövetségek elnökeiből, vezetőből és rendezvényszervezőkből állt.

Megvalósult rendezvények Belgiumban



- 2018. október 19-21. között megrendezésre kerülő, brüsszeli székhelyű
MEGAVINO kiállításon magyar stand felállítására kerül sor.
- 2018. november 27-én az MNKH-val közös szemináriumra kerül sor, ahol a
magyar exportőrök kaphatnak tájékoztatást a belga piaci lehetőségekről. A belga
föderális kamara elnöke, magyar TB konzul is felkérést kapott előadás
megtartására.
- Napirenden van a Magyar Flamand GVB ülés margóján felmerült, Magyarország
és Belgium közötti közvetlen és rendszeres teherszállítási „irányvonat”
összeköttetés kialakításának lehetősége.
- Napirenden van az űrtechnológiában, űripari megoldások fejlesztésében
tevékenykedő magyar cégek Luxemburgban évente megrendezendő szakipari
kiállításán, a SpaceForum-on történő részvétele.

Tervezett megjelenések, támogatott kiállítások



Magyar érdekek főbb területei
• Élelmiszeripar (Prémium kategóriás élelmiszerek)
• Biotechnológia
• Tudás- és technológia-intenzív ágazatok
• K+F együttműködés
• Logisztika
• Egészségipar
• Turizmus
• Vegyi- és gépipar



Nyelvi és kulturális sokszínűség: Belgium a nyelvi közösségek tekintetében is
meglehetősen diverzifikált ország. Három hivatalos nyelve a flamand, a francia és
a német. Sokszor a belga piac iránt érdeklődő magyar exportőrök nem
rendelkeznek információval az ország többnyelvűségéről és kulturális
összetettségéről (a különböző régiók nagyon eltérő karaktereiről), ami nehézséget
okozhat belgiumi piacra lépésüknél. Javasolt az értékesíteni kívánt termékeken
mindhárom nyelvet feltüntetni.

Piacra lépés: Általánosságban elmondható, hogy a belgiumi nagykereskedelmi
láncokhoz a legtöbb esetben bejáratos, helyi tanácsadó segítsége szükséges annak
érdekében, hogy egy tenderen megfelelően felkészült termékkel (csomagolási,
eltarthatósági, minősítési kritériumoknak való megfelelés) tudjanak indulni. Az
élelmiszerláncok szívesen hallgatnak megszokott külső tanácsadóik véleményére,
és nem jellemző, hogy maguk kutassanak fel új termékeket más országokban.

Üzleti környezetre vonatkozó gyakorlati tudnivalók



Belgium 5 legnagyobb kereskedelmi bankja eszközállomány alapján

Bankrendszer



Üzleti kockázati faktor:
Belgium megítélésé gazdasági szempontból kedvező. Magas jövedelmű OECD
ország. Az EXIM Bank országkockázati besorolása 2-es kategória stabil
kilátássokkal, mely alapján a reláció finanszírozható és biztosítható. (S&P
minősítése alapján „AA” STABIL kilátás; Moody’s minősítése alapján „Aa3”
STABIL kilátás.)
Forrás: EXIM Bank

Üzleti kockázati faktorok



Föderális szinten:
Service Public Fédéral Chancellerie du Premier Ministre, Service des Marchés Publics
Service Public Fédéral Stratégie et Appui (SPF BOSA)
https://www.publicprocurement.be/fr

Regionális szinten:
Flandria:
Flemish Government, Department of Purchasing and Public Procurement
(Aankoopcentrale en Overheidsopdrachten de Vlaamse overheid)
https://overheid.vlaanderen.be/overheidsopdrachten-en-raamcontracten

Vallónia+Brüsszel fővárosi régió:
Walloon Commission for Public Contracts (Commission Wallonne des Marchés Publics
[Région wallone + Fédération Wallonie-Bruxelles])
http://marchespublics.cfwb.be/fr/public/commission-wallonne-des-marches-
publics/index.html

Közbeszerzési rendszer

https://www.publicprocurement.be/fr
https://overheid.vlaanderen.be/overheidsopdrachten-en-raamcontracten
http://marchespublics.cfwb.be/fr/public/commission-wallonne-des-marches-publics/index.html


 Belgium összesen 13 kereskedelmi kamarával rendelkezik, melyeket a Belga
Kereskedelmi Kamarák Szövetsége (Federation of Belgian Chambers of Commerce)
fog össze. (http://belgianchambers.be/fr/geaccrediteerde-kamers-van-koophandel-
in-belgie/)

 Befektetés- és exportösztönző ügynökségek regionális hatáskörben :
1. Flandriában a FIT Agency (https://www.flandersinvestmentandtrade.com)
2. Vallóniában az AWEX (https://www.awex.be/)
3. Brüsszel Fővárosi régióban pedig a Brussels Invest&Export (http://invest-

export.brussels/en_US/home)

Belga kamarák, exportösztönző társszervek



Központi földrajzi elhelyezkedéssel és kiváló minőségű logisztikai infrastruktúrával rendelkezik.
Tengeri kikötők, belső kikötök, csatornák, repülőterek, vasúti, közúti és autópálya-hálózatok
folyamatosan igazodnak a gazdasági igényekhez.

Légi szállítás - Közrepülőterek:

EBAW (ANR) – Antwerp International Airport – Antwerp/Deurne
EBBR (BRU) – Brussels Airport – Brussels/Zaventem
EBCI (CRL) – Brussels South Charleroi Airport – Charleroi
EBKT (KJK) – Flanders International Airport – Kortrijk/Wevelgem
EBLG (LGG) – Liège Airport – Liège
EBOS (OST) – Ostend–Bruges International Airport – Bruges/Ostend

Vízi szállítás:
Antwerpeni kikötő 

Szárazföldi szállítás:
Belgium sűrű és kiterjedt vasúthálózattal, közúti és autópálya-hálózattal 
rendelkezik

Szállítási lehetőségek

https://en.wikipedia.org/wiki/Antwerp_International_Airport
https://en.wikipedia.org/wiki/Antwerp
https://en.wikipedia.org/wiki/Deurne,_Belgium
https://en.wikipedia.org/wiki/Brussels_Airport
https://en.wikipedia.org/wiki/City_of_Brussels
https://en.wikipedia.org/wiki/Zaventem
https://en.wikipedia.org/wiki/Brussels_South_Charleroi_Airport
https://en.wikipedia.org/wiki/Charleroi
https://en.wikipedia.org/wiki/Flanders_International_Airport
https://en.wikipedia.org/wiki/Kortrijk
https://en.wikipedia.org/wiki/Wevelgem
https://en.wikipedia.org/wiki/Li%C3%A8ge_Airport
https://en.wikipedia.org/wiki/Li%C3%A8ge
https://en.wikipedia.org/wiki/Ostend%E2%80%93Bruges_International_Airport
https://en.wikipedia.org/wiki/Bruges
https://en.wikipedia.org/wiki/Ostend


Legnagyobb magyarországi befektetők és tevékenységük

Befektetési kapcsolatok

KBC Bankcsoport

Samsonite Europe Bőröndgyártás

GSK Vaccines Oltóanyag-gyártó üzem

Tungsram-Schréder Világítástechnika

Sinia Bútorgyártás

Van Genechten Packaging Csomagolástechnika

Pacapime Csomagolástechnika

Atenor Ingatlanfejlesztés

IQ Packaging Csomagolástechnika

Recor Bútorgyártás

Soudal Ipari ragasztó gyártás



 2018. szeptemberben jelentette be a liège-i Mithra gyógyszergyártó
vállalat, hogy a Richter Gedeon csoport lesz a kizárólagos forgalmazója
Európában és Oroszországban.

 2017. szeptemberben megindult a termelés a Samsonite Europe szekszárdi 
gyárának új csarnokában, s ezzel húsz százalékkal bővült az üzem 
kapacitása.

 2016. májusában átadták a GlaxoSmithKline (GSK) Biologicals
Gyógyszeripari Kft. vakcinagyárának új termelőrészlegét Gödöllőn.

Befektetés-ösztönzési projektek az előző években



Flamand Befektetési és Kereskedelmi Ügynökség (Flanders Investment and Trade) FIT
A flamand kormány két korábbi szervezet (a Flanders Foreign Investment Office és az Export
Vlaanderen) összevonásával 2005-ben hozta létre a Flanders Investment & Trade (FIT) elnevezésű
ügynökséget, brüsszeli székhellyel. A FIT feladata Flandria, mint befektetési célpont promóciója, a
potenciális külföldi befektetők megfelelő információkkal történő ellátása, valamint a flandriai
termékek külföldi piacra jutásának elősegítése.

Vallon Befektetési és Kereskedelemfejlesztési Ügynökség (Wallonia Foreign Trade and
Investment) AWEX
Feladata a vallon régióból külföldre irányuló export elősegítése, valamint a külföldi befektetések
Vallóniában történő ösztönzése. Az ügynökséget 2004-ben hozták létre. Jelenleg hét regionális
irodája működik Vallóniában, és több mint 100 külgazdasági szakdiplomatája van szerte a világon.
Budapesten is rendelkezik képviselettel.

Brüsszel Fővárosi Régió Befektetésösztönzési és Kereskedelemfejlesztési Ügynökség (Brussels
Invest & Export)
A Brussels Invest&Export a brüsszeli regionális kormány, azon belül a külkereskedelemért felelős
államtitkár felügyelete alatt működő ügynökség. Feladata a Brüsszel fővárosi régióból külföldre
irányuló export elősegítése, valamint a külföldi befektetések Brüsszel fővárosi régióba történő
ösztönzése.

Belgium befektetés-ösztönzési rendszere



Vállalkozás indításának számviteli- és adókötelezettségei:
• Társasági adó fizetése
• Időszakos ÁFA-visszatérítés és ÁFA-fizetés, amely az „Intervat” rendszeren keresztül

történik
• Minden évben kötelező az ú.n. "ügyfél-adatlap" benyújtása, mely az ügyfelek

listáját tartalmazza
• Közösségen belüli ÁFA-befizetés (Ha kereskedik más európai uniós tagországokkal,

be kell nyújtania a Közösségen belüli nyilatkozatot.)
• Adóbevallás benyújtása az előző évi bevételek függvényében

Társasági formák:
• Egyéni vállalkozás (Entreprise individuelle)
• Társaság (Société)

– Korlátolt Felelősségű Társaság (Société á Responsabilité Limitée)
– Korlátlan Felelősségű Társaság (Société á Responsabilité Illimitée)

Cégalapítási szabályok



• Kötelező Kamarai Nyilvántartás:
Kötelező a Business Hub Database-ben (Banque-Carrefour des
Entreprises) regisztrálni minden belgiumi székhellyel rendelkező
gazdasági társaságot. Az adatbázisában bárki megtekintheti a cégek
nyilvános adatait.
(https://kbopub.economie.fgov.be/kbopub/zoeknummerform.html?lang
=fr)

Gazdasági társaságok nyilvántartása

https://kbopub.economie.fgov.be/kbopub/zoeknummerform.html?lang=fr


A Társasági Adó mértéke a 2018-as adóévig 33% volt, azonban a társasági
adóreformnak köszönhetően a 2019-es adóévben 29%-ra csökken a fizetendő
társasági adó mértéke.

A kisvállalkozásokra vonatkozó adóterhek enyhítése végett speciális feltételek
érvényesek bizonyos esetekben:
– Adómentességben részesülnek azon kisvállalkozások, amelyek éves forgalma

nem haladja meg a 15.000 eurót.
– Átalányadózási rendszer vonatkozik azon vállalatokra, amelyek éves forgalma

nem haladja meg a 750.000 eurót.
– Haszonkulcs-adó alkalmazható a használt árukra, régiségekre.

Adózási szabályok



Kettős adóztatást kizáró egyezmény:
20/1984. (IV. 18.) MT rendelet a Magyar Népköztársaság Kormánya és a
Belga Királyság Kormánya között a jövedelem- és a vagyonadók területén a
kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának
megakadályozásról szóló egyezmény kihirdetéséről

Munkavállalási feltételek:
Európai Uniós polgárként Belgiumban munkavállalási engedély
nélkül lehetséges alkalmazottként vagy önálló vállalkozóként dolgozni.

Jogszabályi háttér



Vízgazdálkodás

Alternatív és megújuló 
energia

Mezőgazdasági és 
élelmiszer feldolgozó 

technológiák

ICT

R & D, tudás és
technológia transzfer

Gyógyszerek, 
gyógyászati 

berendezések

Együttműködési lehetőségek



Meghatározó piaci szereplők
Vállalat neve Szektor

Toyota Motor Europe autóipar

EXXON Mobil Petr. &Chem. olaj és finomítás

Total Petrochem.&Refin. petrokémia

Engie Electrabel gáz és villamosenergia előállítás, eladás és szállítás

PISPI ingatlan

Pfizer Service Company gyógyszeripar

Colruyt disztribúció

AG Insurance biztosítás

Janssen Pharmaceutica gyógyszeripar

BASF Antwerpen vegyipar



Dr. Nagy Gabriella
Cím: Avenue du Vert Chasseur 44, 1180-Brüsszel, Belgium
Email: gabriella.nagy@mfa.gov.hu
Hivatali telefonszám: +32 2 348 1871
Mobil telefonszám: +32 4 99779743

A KGA tevékenysége Luxemburgra is kiterjed.

Elérhetőségek

mailto:Szonja.Bender@mfa.gov.hu
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