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Fontosabb gazdasági mutatók
Mutató megnevezése
GDP értéke (folyó áron)
GDP változása (reál)
Egy főre jutó GDP folyó áron

Mértékegység

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Mrd EUR

102,59

104,68

109,58

112,65

118,82

124,62

%

0,03

0,86

1,33

3,62

3,94

EUR/fő

6 391,77

6 648,93

6 803,55

Infláció (HICP)

%

2,95

0,89

Munkanélküliségi ráta

%

12,27

12,94

11,42

Export értéke

Mrd EUR

28,39

31,23

Import értéke

Mrd EUR

29,87

Kihelyezett FDI állomány

Mrd EUR

Befektetett FDI állomány

Mrd EUR

-

1,42

6 058,63
-

0,10

6 470,98
-

3,56
6 957,98

0,80

2,10

9,14

7,57

6,20

31,95

27,88

29,51

32,66

31,43

32,42

27,82

27,52

31,90

0,36

0,30

0,76

0,09

0,73

0,76

1,55

1,72

1,79

2,34

1,43

1,43

Forrás: World Bank

Gazdasági és politikai helyzetkép
1. Alapinformációk:
Hivatalos megnevezés

Bolgár Köztársaság

Államforma

Köztársaság

Főváros

Szófia

Terület

110 879 km2

Népesség

7 050 034 fő (2017.12.31.)

Nemzetiségi megoszlás

Bolgár (76,9%), török (8,0%), roma (4,4%), örmény, tatár, cserkesz
(0,7%), más nemzetiség (10%)

Vallási megoszlás

Keleti ortodox (76%), muszlim (10%), egyéb, nem vallásos (16%)

Hivatalos nyelv

Államfő

Bolgár
Mérsékelt kontinentális éghajlat, délen és a Fekete-tenger
környékén földközi éghajlat.
Rumen Radev

Miniszterelnök

Bojko Boriszov

Hivatalos pénznem

Leva (BGN)

Jelentősebb városok

Plovdiv, Várna, Burgasz, Rusze, Sztara Zagora, Pleven, Blagoevgrad,

Klíma

Bulgária a Fekete-tenger partján fekvő állam, amelynek területe 28 megyére (oblaszt) oszlik. A közigazgatás
elsődleges szintje a megye, amelyet az 1999-es közigazgatási reform vezetett be újra. Az ország 2007. január 1. óta az
Európai Unió tagja. Bulgária további nemzetközi szervezeti tagságai: ENSZ, EBESZ, Fekete-tengeri Gazdasági
Együttműködés, Duna Bizottság, Nemzetközi Valutaalap, WTO, NATO.

Gazdasági és politikai helyzetkép
2. Aktualitások: A 2009 óta tartó kormányválság-sorozat következtében Bulgáriát belpolitikai instabilitás jellemzi. Bojko
Boriszov miniszterelnök a 2014. évi előrehozott választást megnyerve alakította meg 2. kormányát, amely azonban csak 2017.
január 27-ig működött. Azután ugyanis, hogy a 2016 novemberi köztársasági elnök-választást az ellenzéki szocialisták által
támogatott független jelölt, Rumen Radev nyerte, Boriszov lemondott. 2017. január végétől ügyvivő kormány működött.
3. Választások: A 2017. március 26-i előrehozott választáson ismét Bojko Boriszov pártja, a jobbközép GERB győzött.
Választási eredmények: GERB 32,65%, Bolgár Szocialista Párt 27,2%, Egyesült Patrióták 9,07%, JSZM (török párt) 8,99%, Volja
4,15%. 2017. április 4-én a GERB és a radikális jobboldali Egyesült Patrióták megállapodtak a közös kormányzásról.
4. Gazdaságpolitikai célok:
A bolgár gazdaságpolitika alapját 2018-ban is a pénzügyi stabilitás, az adók alacsony szinten tartása, a befektetések és az
export ösztönzése képezte. A kormány az állami bevételek növelésére, az adóbehajtás hatékonyságának javítására és az
erőteljes közigazgatási kiadáscsökkentésre koncentrált. A hosszú távú intézkedések között szerepelt a pénzügyi rendszer
stabilizálása, a fiskális fegyelem fenntartása, valamint a gazdasági környezet javítására, az agrártermelés aktivizálására és az
infrastruktúra kiépítésére vonatkozó programok.
Az elmúlt évtized elejének 6% körüli GDP növekedése után 2009-ben Bulgáriát is elérte a világgazdasági recesszió, és a
gazdaság teljesítménye 5%-kal visszaesett. 2010 második negyedévétől azonban újra látszódni kezdtek a stabilizáció és a
válságból való kilábalás jelei. А 2013. évi alig 1% körüli GDP növekedés ugyan elmaradt a költségvetési tervezettől, de a
pozitív tendencia végre elindult és 2015, 2016 és 2017-ben a GDP növekedés megközelítette 4%-ot.
5. Kiemelkedő érdekcsoportok:
A kormány a befektetések és az export ösztönzése mellett az innovációs fejlődést állította a középpontba. Kiemelten
támogatják az olyan perspektivikus és export-orientált szektorokba történő befektetéseket, amelyek magas hozzáadott
értéket képviselnek, mint pl. az ipar és az IKT szektor, amelyek az export 90%-át adják.

Kilátások
GDP értéke folyóáron
GDP növekedése változatlan áron
Egy főre jutó GDP (PPS)
Infláció
Munkanélküliségi ráta
Költségvetés egyenlege
Államadósság (év végi)
Az áruexport értéke
Az áruimport értéke
Folyó fizetési mérleg egyenlege
Árfolyam (éves átlag)

M EUR
%
EUR/fő
%
%
GDP %-a
GDP %-a
M EUR
M EUR
M EUR
EUR/BGN

2014
42,01
1,6
5 808
-1,4
10,7
-2,8
27,6
21 031,4
24 460,6
359,2
1,956

2013
41,04
1,3
5 493
0,9
11,8
-0,9
18,3
21 208,0
24 098,7
765,2
1,956

A bolgár gazdaság főbb mutatói
Forrás: Bolgár Statisztikai Intézet (www.nsi.bg)

1. GDP és infláció előrejelzés kormányzati és/vagy nemzetközi oldalról:
2018. év
53 519

2019. év
56 828

2020. év
60 276

2021. év
63 870

GDP változása (reál,%)

3,9

3,8

3,7

3,7

Export változás (reál, %)

4,9

4,9

4,7

4,6

Import változás (reál, %)

8,1

7,0

5,9

5,8

Átlagos inflációs ráta (%)

1,8

2,0

2,1

2,1

Munkanélküliségi ráta (%)

5,9

5,7

5,5

5,4

GDP értéke (folyó áron)

2015
44,16
3
6 100
-0,1
10
-2,9
28,2
22 982,1
26 356,6
-625,9
1,956

2016
47,36
3,4
6 644
0,1
7,6
-1,9
29,4
23 575,8
26 090,1
-606,7
1,956

2017
50,43
3,6
7 127
2,1
7,1
0,9
25,4
26 713,2
30 244,6
-606,7
1,956

Kilátások

2. Kormányzati szektorális fókusz: feldolgozóipar, IKT és High-tech technológiák és szolgáltatások, K+F+I, idegenforgalom, egészségügy és
szociális tevékenység, oktatás, logisztika, közlekedés és áruszállítás, raktározás és hírközlés, vidékfejlesztés, agrárágazat, biotermelés,
elektromos és hőenergia, megújuló energiák, gáz, víztermelés és azok elosztása.
3. Feltételezett jövőbeli húzóágazatok: feldolgozóipar, idegenforgalom, IKT szektor, logisztika, agrárágazat .
4. Veszélyek, piacra lépési nehézségek: többablakos és lassú közigazgatás, körtartozások, rossz fizetési morál,
jogállamiság
hiányosságai, korrupció, helyenként fejletlen infrastruktúra és növekvő munkaerőhiány.
5. Adókörnyezet rövid bemutatása:
•
A főbb adó és járulék nemek illetve kivételek:
•
Az általános ÁFA mértéke 20%.
•

A társasági (nyereség) adó 2007-től 10%

•

Az egyéni vállalkozók adója 15%

•

A személyi jövedelemadó 10%

•

Osztalék és tartalékalap kifizetésekor 5% adót kell befizetni a költségvetésbe.

•

Szociális költségek 60,- BGN felett 10%.

•

Mint Magyarországon a járulék egyik részét a munkáltató, a másik részét a munkavállaló fizeti.

•

o

Munkáltató: TB 10,92% (korábban 10,36%) + Egészségbiztosítás 4,80%.

o

Munkavállaló TB 8,38% (korábban 7,94%) + Egészségbiztosítás 3,20%.

Nyugdíjjárulék
o

Munkáltató: 8,22%

o

Munkavállaló: 6,58%

•

Az alkalmazotti megbízási szerződések után a munkaadó 15% adóelőleget fizet.

•

Reprezentációs költségek után 10% adó terheli a vállalatot.

Kilátások
•

2007-től az exportőrök számára az ÁFA visszafizetési határidő 45-ről 30 napra csökkent, amikor az elmúlt 12 hónapban
és az előző hónapban nyilvántartásba vett személy esetében olyan ügyletet végzünk, amely nulla adókulcs adóztatható,
és összértékük összes adóköteles értékének 30% -át meghaladja. Bizonyos régiókban, ahol a munkanélküliség magas,
kedvezőbbek az iparűzési adók.

Az ingatlanadó az önkormányzati adók közzé tartozik. Minden évben az önkormányzatok meghatározzák a mértékét.
Alkalmazottat (eltérő munkáltatói terhek mellett) háromféleképpen lehet törvényesen dolgoztatni:
•
Munkaszerződés
•
Megbízási szerződés
•
Alkalmazotti szerződés keretében
A Bulgáriában szerzett jövedelem után eltérően adózik a
•
a belföldi magánszemély;
•

a külföldi magánszemély.
A „belföldiség” feltétele: az állandó bolgár lakcím és annak igazolása, hogy az adózási időszak 12 hónapjából az alany legalább
183 napot tartózkodott Bulgáriában. A munkaviszonyból keletkezett jövedelem után személyi jövedelemadó bevallást kell
készíteni minden év április 30-áig.
6. Kormányzati beruházási prioritások: infrastruktúra, digitalizáció, duális képzés, mezőgazdaság, idegenforgalom.
•

Kereskedelmi forgalom
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Forrás: KSH

Kereskedelmi kapcsolatok

1. Magyar vállalati attitűd az ország piaca felé:

Magyar export szempontjából perspektivikus ágazatok, termékcsoportok: A jövőben együttműködési lehetőségek
kínálkoznak többek
között a megújuló energiaforrások terén, különösen a biomassza (az ország 60%-a mezőgazdasági terület), napenergia és a geotermikus
energia tekintetében, továbbá a környezetvédelmi, hulladékhasznosítással kapcsolatos projektek illetve az IT és innováció, biotechnológiák
terén. Továbbra is igény van ezen kívül a víztisztítás, szállítmányozás, útépítés (közúti és vasúti infrastruktúrafejlesztés), elektromos és
mechanikus gépipar, elektronika, autóalkatrész és gyógyszergyártás területén történő együttműködésre. Leginkább azon magyar cégek
találhatnak biztosan piaci rést, akik élelmiszert, azon belül húst, hústermékeket, borokat (leginkább fehérborokat, pezsgőt), biotermékeket,
informatikai megoldásokat, energiahatékonysággal összefüggő termékeket és technológiákat (passzívház, stb.), infrastrukturális fejlesztéseket
kínálnak.
tól)

2. Exportszerkezet, hozzáadott érték, kiemelkedő szereplők (kétoldalú áruforgalom termékcsoport szinten, táblázatos formában KSHBulgáriába irányuló magyar termékexport 10 legfontosabb termékköre (2017, határparitásos érték EUR-ban)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Termék (SITC 1-2.poz. szerint)
Gyógyszer, gyógyszerészeti termék

2017. év
218 258 740

Részarány
20,4%

Közúti jármű (beleértve a légpárnás járművet)

144 136 550

13,5%

Híradás-technikai, hangrögzítő és -lejátszó készülék
Villamos gép, készülék és műszer, m.f.n.t; ezek villamos alkatrésze (beleértve a villamos háztartási
berendezés nem villamos változatát, m.f.n.t.)
Általános rendeltetésű ipari gép és berendezés, m.f.n.t. és géprész

108 253 876

10,1%

90 592 073

8,5%

53 852 486

5,0%

30 430 100

2,8%

Illóolaj és rezinoid, illatanyag, testápolási-, fényesítő- és tisztítószer
Irodagép és gépi adatfeldolgozó berendezés

29 878 151

2,8%

Különféle feldolgozott termék, m.f.n.t.

21 641 391

2,0%

Textilfonal, szövet, textilipari gyártmány, m.f.n.t. és hasonló termék

21 509 179

2,0%

Gumigyártmány, m.f.n.t.
Teljes termékexport

Forrás: KSH

21 279 728
1 067 960 200

2,0%
100,0%

Kereskedelmi kapcsolatok
3.

Gazdaságdiplomáciai

kapcsolatrendszerünk (GEM, GVB, magas szintű találkozók, vízummentesség – minden, ami az

üzleti életet könnyíti, segíti):
Magyar–Bolgár Gazdasági Együttműködési Kormányközi Bizottság (GVB) - A gazdasági együttműködésről szóló kormányközi
megállapodást 2016. március 17-én írtuk alá Budapesten. 2017. november 2-3-án Szófiában tartották az alakuló ülést, amellyel
párhuzamosan 15 magyar és 35 bolgár cég részvételével gazdasági fórumra és üzletember-találkozóra került sor az MNKH Zrt.
társszervezésében. Az ülés jegyzőkönyvén kívül két együttműködési megállapodás aláírására került sor az MNKH és bolgár partnerei
között.
Bulgária 2007. január 1-től az Európai Unió tagállama. Magyar állampolgárok érvényes útlevéllel vagy személyi igazolvánnyal
léphetnek be az országba. Az EU tagállamok állampolgárai minden egyéb más formai követelmény nélkül 90 napig tartózkodhatnak az
országban. A 90 napot meghaladó tartózkodás esetén a bulgáriai tartózkodási helyük szerinti illetékes rendőrkapitányságon
regisztráltatniuk kell magukat, ahol huzamos (max. 5 évig érvényes) tartózkodási kártyát állítanak ki számukra. 5 éven túli tartózkodás
esetén állandó letelepedési státusz kérelmezhető.
4.
Vásárokon való részvétel, kereskedelmi delegációk az elmúlt egy évben:
Bulgária több városában évente több kiállítás, vásár, árubemutatóval egybekötött szimpózium kerül megrendezésre. A korábbi
gazdasági válság miatt számottevően csökkent a cégek részvétele. A leggazdaságosabb, és a legjobb területi árakat azzal lehet
elérni, ha csoportos részvételt szervezünk ismert magyar vásárszervező vagy a kamarák közreműködésével.
Felhívnánk a figyelmet a kiállításokon, vásárokon való magyar megjelenés különös fontosságára, hiszen ezek egyrészt nagy szakmai
érdeklődésnek örvendenek, és nagyszámú látogatót vonzanak a szélesebb régióból is, másrészt a piacfelmérés, bolgár piacra jutás,
egyik legjobb és legbiztosabb első lépése. A személyes első kapcsolatok, partnerségek kialakításának leggyorsabb módja, amelyek
azután elengedhetetlennek bizonyulnak a reális üzleti tevékenység megkezdésében, ugyanis a személyes kapcsolat és a bizalom
megléte nagyban kompenzálja az eltérő üzleti mentalitást és a közös nyelv hiányát.
Részletes információ a bulgáriai vásárokról az alábbi linken olvasható: https://www.bcci.bg/fairs/calendar/

Kereskedelmi kapcsolatok
5.
Tervezett megjelenések, támogatott kiállítások, delegációk:
A Magyar Nemzeti Kereskedőház Zrt. (HEPA) 2018-as támogatott listájára nem került fel egyetlen egy bulgáriai szakkiállítás sem.
Több rangos vásár rendeznek meg Bulgáriában, amelyek közül az alábbiakat érdemes kiemelni:
WATER SOFIA / BULCONTROLA ; MACHTECH / INNOTECH - 2017. április 5-8.
Magyarország eredményei a vízgazdálkodás területén jól ismertek Bulgáriában. A magyar cégek elismert és biztos partnerei nagyon sok
bolgár megrendelőnek köztük több önkormányzatnak is. Az elmúlt években a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program keretein
belül több magyar cég sikeresen teljesített alvállalkozóként vagy konzorciumi tagként számos projektben több tíz millió euró értékben.
A WATER SOFIA / BULCONTROLA elnevezésű szakvásárokkal egy időben megrendezésre kerülő MACHTECH és INNOTECH kiállításokon úgy
szintén javasoljuk a részvételt a gépipar, épületautomatizálás, 3D nyomtatás, szoftvergyártás és tervezés területén járta cégek számára.
BULMEDICA / BULDENTAL - 2019. május 15-17.
A Bulmedica gyógyászati szakkiállítás 1967 óta kerül megrendezésre Szófiában. A Bulgáriába irányuló magyar export jelentős hányadát
alkotják a gyógyszerek, orvosi eszközök és műszerek. Magyar cégek megjelenése a szakvásáron jó lehetőség új partnerek és ügyfelek
felkutatására.
BATA AGRO - 2019. május 15-18.
Bulgária hagyományosan erős agráriummal rendelkezik. Az iparág természetes fejlődésének és az EU-s források gépbeszerzésre való
felhasználásnak köszönhetően a magyar mezőgazdasági gépek jó piacra találhatnak az országban. A 2015-ös magyar kivitelnek Bulgáriába
közel másfél százalékát 15 millió euró értékben a mezőgazdasági gépek adták (arató, cséplő és szalma- vagy takarmánybálázó gépek);
INTERFOOD&DRINK - 2017. november 7-10.
Az Interfood Bulgáriában a legrangosabb élelmiszeripari szakkiállítás 2015-ben Magyarország kiemelt vendégország státusban jelent meg a
vásáron 16 magyar kiállítóval. A kiállítás fő irányvonalai: élelmiszerek; italok; élelmiszer adalékanyagok, élelmiszeripari gépek,

berendezések, technológiák; csomagolási eljárások
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6.

Üzleti környezetre vonatkozó gyakorlati tudnivalók: állami ünnepek, üzleti kultúra tudnivalók (interkulturális,
protokoll, stb.):
Nem tapasztalható jelentősebb eltérés az európai kereskedelmi szokásoktól, szokványoktól. A 10-15 perces késés üzleti
tárgyalásnál azonban még elfogadottnak számít. Üzleti ebédeket, vacsorákat, koktélokat, termékbemutatókat, kóstolókat
főleg a nagy nemzetközi tapasztalattal rendelkező cégek alkalmaznak. Elfogadott az ajándékozás/viszontajándékozás (saját
termék, logóval ellátott reklámtárgyak stb.), de kisebb cégek között el is tekinthetünk tőle. Nagyon fontos a bizalom
kiépítése, a személyes kapcsolat kialakítása a helyi partnerrel. Kevésbé ismert üzleti partnerek között a bizalmatlanság csak
egy-két sikeres ügylet után oldódik. Itt megemlítendő, hogy a magyar-bolgár kapcsolatok történelmileg jók, és ez az üzleti
életben is kamatoztatható. Az üzleti életben a legelterjedtebb idegen nyelv az angol. A tárgyalási közös nyelv hiánya
gyakran okoz problémát, főleg kisebb cégeknél, így érdemes a helyi nyelvet beszélő tolmácsot biztosítani. A tárgyalások
időpontjáról célszerű írásbeli visszaigazolást kérni és a tárgyalás időpontját közvetlen megelőzően arra visszatérni.
Üzleti ajánlattal célszerűbb közvetlenül felkeresni a potenciális partnercéget, több céget invitáló cégprezentáció
tartása
nem szokott sikeres lenni, a bolgár cégvezetők szívesebben fogadnak üzleti partnert helyben, pl. irodájukban,
minthogy
eleget tegyenek meghívásnak valahova.
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Ünnepek:
Január 1. Újév
Március 3. Nemzeti ünnep - Felszabadulás az oszmán uralom alól
Április 26-29. Húsvéti ünnepkör
Május 1. A munka ünnepe
Május 6. A bolgár hadsereg napja
Május 24. Cirill és Metód, a szláv írásbeliség és kultúra napja
Szeptember 6. Bulgária egyesülésének napja
Szeptember 22. A függetlenség napja
November 1. A bulgáriai felemelkedés napja
December 25-26. Karácsony
Munkaidő, üzletek, bankok nyitva tartása
Munkaidő általában 9 – 17:30 óra között van a hivatalokban, de többségében a termelő szférában is.
Az üzletek 9 – 10 órai kezdéssel és 19 – 20 órai zárással működnek nagy többségben.
Ennél hosszabb nyitvatartási idővel csak a METRO, BILLA, KAUFLAND, FANTASTIKO, Mall Sofia, stb. nagy bevásárló
központok dolgoznak. A bankok többsége 9 – 17 óráig fogadja ügyfeleit
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7.
Beviteli szabályozás sajátosságai, különleges előírások, piacra lépési nehézségek:
Az általánosan érvényben levő szabályok az EU és a WTO tagságból vezethetők le.
Kedvezményes vámszabályok csak a stabilizációs és társulási szerződéssel rendelkező partnerekre vonatkoznak: Macedónia
és Albánia, valamint egyéb szabadkereskedelmi szabályozáson alapuló országokra. 2007. január 1-től ezek (az említett két
országon túlmenően) a következők: Izrael, Moldova, Törökország, Bosznia-Hercegovina, Szerbia és Montenegró.
A vámtarifákkal, vámszabályzókkal és egyéb a behozatallal kapcsolatos kérdésekre válasz található (angol nyelven is) a
www.customs.bg honlapon (Bolgár Vámügynökség).
A bolgár kereskedelmi jogszabályok adekvát módon tükrözik az Unió előírásait.
Az árut kísérő okmányoknak az EU-ban elfogadott követelményeknek kell megfelelniük. Ha az áru Szerbián keresztül (EU-n
kívüli országból) érkezik be az országba, a szokásos okmányokon túl T2 okmányt is mellékelni kell a szállítmányhoz, amit a
speditőr cég állít ki.
Amennyiben a termék EU-ból érkezik és korábban hatóságilag elfogadásra került a gyártó, illetve termelő országában,
továbbá rendelkezik származási tanúsítvánnyal, akkor nincs szükség az engedélyeztetésre. Amennyiben a termék EU-n
kívüli országból származik, vagy egyáltalán nem rendelkezik forgalomba hozatali engedéllyel, akkor Bulgáriában kérni kell a
szakhatósági engedélyt.
Az élelmiszereknél (kivéve húskészítmények. az engedélyt kiadó szerv Bolgár Élelmiszerbiztonsági Ügynökség.
Húskészítményeknél a forgalomba hozatali engedélyt a Tiszti Orvosi Szolgálat adja ki. Az elektromos
berendezések
esetében a Bolgár Szabványügy Hivatal (BIS) megbízást ad ki magánvállalkozó cégeknek, akik elvégzik az érintésvédelmi
előírásoknak megfelelő méréseket, és kiadják a forgalomba hozatali engedélyt.
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8.
Bankrendszer, ajánlott fizetési módozatok (nemfizetési kockázat szintje), árfolyamkockázat
A külkereskedelemben bevett szokás az előrefizetés és az akkreditív megnyitása. A nyitva szállítást semmiképpen sem
javasoljuk, csak ha már régóta a partnerei vagyunk a bolgár cégnek vagy saját érdekeltségű (affiliate) cégről van szó.
Sokszor fordul elő, hogy a cégek egymás közt készpénzfizetést végeznek. A készpénzzel történő utazás azonban kockázatos
lehet.
A csekk illetve váltó nem elismert fizetési eszköz az országban.
A helyi szokások miatt körültekintően kell kiválasztani a fizetési módokat:
Azokkal a cégekkel való viszonyban, amelyek rendelkeznek bankgaranciával az export/import forgalomban az
átutalásos fizetési módok biztonságosak.
Bankgaranciával nem rendelkező cégek esetében akkreditív nyitás ad biztonságot. Az előleg mértéke 15-50% között
mozoghat, egyedi megállapodás alapján kerül meghatározásra.
Kisebb volumenű üzletkötéseknél elfogadott a készpénzzel való fizetés, vagy a helyben történő átutalás. (2014
végétől életbe lépett törvényi változás értelmében készpénzfizetés 10 000 BGN-ig engedélyezett.)
9.
Egyéb üzleti kockázati faktorok a célországban (partnerek ellenőrzésének módja, pl. van-e kötelező kamarai
nyilvántartás, korrupció esélye, átlagos üzletkötési idő, stb.)
Érdemes üzletkötés előtt ellenőrizni a partnercéget a cégnyilvántartásban (ehhez a cég neve és adószáma szükséges).
Tapasztalt ügyvédi iroda szolgáltatásainak az igénybe vétele is ajánlatos.
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10.
Közbeszerzési rendszer, részvételi lehetőségek projektekben, közbeszerzésekben, pályázatokban:
Ami a közbeszerzések pályáztatását, tendereit illeti, rendszeresen, nagy számban jelennek meg felhívások akár nemzeti
költségvetési, akár uniós forrásból finanszírozott projektekre. A Bulgáriára vonatkozó nagy nemzetközi felhívásokat az Unió
honlapjain lehet megtalálni: www.simap.europa.eu és www.ted.europa.eu/exec oldalakon. A pályázatok – értékük, ill.
megjelentetésük szerint – 3 kategóriába sorolhatók:
1.
EU szint, mint említettük, erre a felhívásokat a www.ted.europa.eu honlapon teszik közzé. Ezek a legmagasabb
értékhatárba sorolható pályázatok. Angolul, sőt magyarul is elérhető. Ágazatonként változó értékhatáruk is a honlapon
szerepel.
2.
BG szint, amely felhívásokat a Bolgár Közbeszerzési Ügynökség regiszterében tesznek közzé www.aop.bg. A
pályázati kiírásokat csak bolgár nyelven teszik közzé. Tapasztalatunk szerint átlagosan napi 20-30 pályázat jelenik itt meg.
3.
A „megengedő” kategóriába tartozó, a nagy nyilvánosság számára meg nem hirdetett pályázatok. Csak bolgárul,
bizonyos szakmai köröknek vagy összefüggő régióknak szólnak.
A Közbeszerzési Törvény végrehajtásával kapcsolatos panasszal a cégek a bolgár Versenyhivatalhoz fordulhatnak.
11.
Célországban található partnerszervezetek (kamarák, szövetségek, exportösztönző társszervezet)
Bolgár Kereskedelmi és Iparkamara - https://www.bcci.bg/en.html
Bolgár Gazdasági kamara - https://en.bia-bg.com/
Magyar - Bolgár Gazdasági Kamara – http://www.hbcc.eu/
Kis- és Középvállalkozásokat Támogató Ügynökség - https://www.sme.government.bg/
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12.
Kapcsolatfelvétel, partnerkeresés javasolt módja (vásárok, kamarai kapcsolat, ágazati szövetségek, disztribútorokon
közvetlenül stb.):
A potenciális partnerekkel való kapcsolatfelvétel különböző csatornákon keresztül lehetséges. Javasoljuk a szófiai magyar
nagykövetség megkeresését illetve a kamarai és érdeképviseleti kapcsolatokat.
Szerződéskötési tanácsok: А szerződéstervezetet minden cég maga dolgozza ki, vagy ügyvédet bíz meg vele. Ha a cég
képviselője nem biztos benne és nem ismeri a helyi törvényeket, előírásokat, akkor tanácsos konzultálnia ügyvéddel,
adószakemberrel könyvelővel, könyvvizsgálóval egyaránt. Nem szabad olyan szerződéstervezetet aláírni vagy parafálni,
amelyet nem értünk, kételkedünk annak szövegében, esetleg kétértelmű megfogalmazás olvasható ki belőle. A
szerződések megkötésénél a bolgár jog az irányadó, de a szerződéses feltételeket tételesen is rögzíteni kell. Jogvita
esetén célszerűbb
nemzetközi bíróságok helyett a bolgár vagy a másik fél honossága szerinti bíróságot kikötni. A bolgár
jogalkalmazás jelenlegi ütemében 1-2 éves procedúrával lehet számolni.
13.
Fizetési módozatokat, és javasolt értékesítési csatornák:
A bolgár piaci jelenlétnek az egyszerű áruszállításokon (export) túlmenően több módja is van. Közkedvelt és első helyen áll
a „Kft” alapítás, azt követi az „Rt.”, utána a cégképviselet, végül az egyéni vállalkozási forma zárja a sort. Az elosztási
csatornák hasonlítanak a hazaihoz. Bulgáriában is számos területen vannak importőrök, nagykereskedők, termelőfelhasználók, közvetítők és kiskereskedők. Akárcsak Magyarországon, Bulgáriában is terjednek a nagybevásárló központok.
A piacon jelen van a METRO, a KAUFLAND, a BILLA, T-Market, CBA, DM, Homemax, IKEA, Fantastico, ProMarket, 345, Mr.
Bricolage, Technopolis, Technomarket, Zora, Practis, Jumbo, Hippoland, Decathlon a HIT, a Praktiker lánc. A piacra jutást
nagyban elősegítheti a helyi viszonyokat jól ismerő, a helyi elosztó láncolatokba bekapcsolódni képes képviselő, ügyvéd.
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14.
Szállítási lehetőségek és feltételei:
Különféle áruk szállítására különféle előírások vonatkoznak Bulgáriában is. Például, az élő állatokat, mélyfagyasztott és
hűtőigényes termékeket speciális fuvareszközökben kell szállítani. A szállítmánynak meg kell felelnie az utakon előírt
tengelynyomásnak, raksúlynak, valamint a fuvareszköz magasságának. A speciális szállítmányoknál pl. hadiszállítmány, vagy
túlméretes teher esetén útvonalengedélyt és hatósági kísérő-felvezetőt kell kérni.
A címkézési előírások EU szabványok szerint vannak érvényben, bolgár nyelvű címke felülragasztása kötelező.
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1.
Legnagyobb magyarországi befektetők és tevékenységük
Kereskedelmi kapcsolatainkon túlmenően, a kedvező befektetési feltételeknek is köszönhetően, az elmúlt évtizedben Magyarország
jelentős tőkebefektetővé vált Bulgáriában. Legnagyobb befektető cégek: OTP, Videoton, Magyar Telekom, Dunapack, Hunex. A
pénzügyi válság óta nem került sor jelentősebb magyar befektetésre. A befektetett magyar tőkeállomány 2016. évi 5,4%-os
csökkenése, illetve 2017. évi 2,4%-os növekedése a pénzügyi társaságok műveletei miatt következett be. Bulgária nettó tőkefelvevő,
tőkekihelyezései jelentéktelenek.
2.
Befektetés-ösztönzési projektek az előző években, fókusz:
Az elmúlt években a legtöbb befektetés a feldolgozó iparban, az autóipart kiszolgáló ágazatban, az ingatlanfejlesztésekben, a
pénzügyi szektorban és az idegenforgalomban valósult meg.
„Az év befektetője” díjat 2017-ben a német élelmiszer-kiskereskedelmi lánc, a Lidl Bulgaria nyerte el 42 millió eurós, „Kabile”
elnevezésű, BREEAM minősítéssel rendelkező logisztikai beruházásáért kapta tavaly, amellyel 150 új munkahelyet teremtett a
délkelet-bulgáriai Jambol város közelében. A német bolthálózat 2010 óta van jelen a bolgár piacon, 86 üzletük van 46 városban, 2
logisztikai központtal rendelkeznek, és 2300 embernek biztosítanak munkát. „Zöldmezős beruházás” kategóriában a francia
repülőgépgyártókat kiszolgáló Latécoère-t tüntették ki azért a 11 millió eurós befektetéséért, amellyel 175 új munkahelyet hoznak
létre a Plovdiv melletti Marica Ipari Zónában. A vállalat legnagyobb ügyfelei az Airbus, a Boeing, a Bombardier” és az Embraer
repülőgépgyártó óriások. Az „Innovatív üzleti befektetés” díjat a nagy teljesítményű moduláris EXERON tápegységeket gyártó
International Power Supply (IPS) kapta. A 256 új állást biztosító, Kardzsali városában felépítendő kutatóközpontra több mint 8 millió
eurót fordít az 1989-ben családi vállalkozásként induló bolgár cég. A „Beruházás bővítése” kategóriában a bolgár Rollplast Group AD
lett kitüntetve 6 milliós befektetéséért, amellyel egy 11.170 nm-es új árnyékolástechnikai üzemet épít a Szófia mellett lévő
Kosztinbrodban, 86 új munkahelyet biztosítva a kis városban. Az „Emberi erőforrásokba való befektetés” kategóriában a 2008 óta
Bulgáriában működő német Witte Aumotive nyerte el a díjat. Az autózárokat gyártó vállalat 6,5 millió eurót különít el gyárbővítésre
Ruszéban, amellyel 830 új munkahelyet fog létrehozni a Duna melletti városban. A „Szociális felelősség” elnevezésű újságírói különdíjat
Bulgária második legnagyobb mobilszolgáltatója, a Vivavom kapta
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3.
A célország befektetés-ösztönzési rendszerének bemutatása:
1997. október 16-án fogadta el a bolgár parlament a „Befektetés-ösztönzési” törvényt, amelynek a legutolsó módosítása
2018. március 6-tól lépett hatályba. A külföldi és hazai befektetőket a bolgár kormány támogatja. A helyi befektetés
ösztönző szervezet a Bolgár Befektetési Ügynökség (InvestBulgaria Agency - IBA), amely rangsorolja a külföldi
befektetőket. A befektetés pénzügyi nagyságrendjétől függ, hogy az ügynökség milyen mértékben kínál szolgáltatást
a
befektetőnek. A befektetések mértéke és jellege szerint, az ügynökség VIP partnerként kezeli az ügyfeleket, segíti őket a
cég regisztrációban, az engedélyek és követelmények megszerzésében, elintézi helyettük a szükséges adminisztrációs
feladatokat,
stb.
További
részletes
információ
az
IBA
honlapján
olvasható:
http://www.investbg.government.bg/en/pages/11-investment-incentives-184.html
A helyi önkormányzatoknál,
kamaráknál, üzleti érdekeket egybetömörítő szervezeteknél, egyesüléseknél is lehet privatizálandó tulajdonról értesülést
szerezni, amely azonban már csak kis mennyiségben található. A nagyobb értékű tenderfelhívások az Unió honlapjain
láthatók: a www.simap.europa.eu és https://ted.europa.eu/TED/main/HomePage.do oldalakon.
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Cégalapítási szabályok, társasági formák, cégbejegyzés adminisztrációs igénye:
Korlátolt Felelősségű Társaság - Kft. (OOD) alapítása
A legnépszerűbb és leggyakoribb vállalati forma. Amennyiben egy személy alapít ilyen társaságot, akkor egyszemélyes kft
lesz (EOOD), ha több, akkor az ismert kft forma lesz,(OOD). A cég létrehozása a törvény által előírt minimális alapító
tőke befizetésével (2.- BGN = kb. 1.- EUR), a társasági szerződés (az EOOD esetében alapító okirat) rögzítésével, bankszámla
megnyitásával és a cégnév regisztrálásával indul. A cégnév regisztrálása 50 levába (kb. 26.- EUR.) kerül. Illeték
cégbejegyzésre 166 leva. Gyakorlatilag a teljes Kft. alapítási költsége kb. 750 €-t tesz ki.
A cégregisztráláshoz a következő okiratok szükségesek: Két nyomtatvány A4 és D1, egy-egy példányban, a bejegyzési
ügynökséghez szóló kérvény 2 példányban, amely tartalmazza a társaság (jogilag védett) nevének és a cégnyilvántartásba
jegyzésének igénylését. Szükséges a társasági szerződés, az alapító jegyzőkönyv, az ügyvezető aláírási címpéldánya, három
nyilatkozat 142, 141-8 és 13-4 a bolgár kereskedelmi törvény alapján, szerződés az ügyvezetésről szóló megbízásról,
igazolás a banktól a befizetett alaptőkéről, a cégadatok hivatalos kivonata, és az ügyvezetői határozat.
Részvénytársaság - Rt. (AD) alapítása
Egy vagy több személy is alapíthat ilyen gazdasági társulást. A törvény által előírt minimális tőke 50.000.- leva (kb. 26 000
€), amelyet bankszámlára kell elhelyezni. A cég nevének a bejegyzése 50 leva, az cégbejegyzési illeték 500-800 leva között
van.
A társaság alapítási költsége 1500 €, melybe beleértendők a kft-nél felsoroltak az okmányhitelesítést kivéve. A szükséges
okmányok és feladatok megegyeznek a kft-nél tárgyaltakkal. A hiteles és felülhitelesített fordítás kritériuma szintén.
4.
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Közös vállalat (joint venture) alapítása
Az eljárás teljesen megegyezik a bolgár vállalat alapításával.
Külföldi tulajdonú vállalat létrehozása
Minden külföldi természetes és jogi személynek lehetősége van 100%-ban saját gazdasági társaságot bejegyeztetni
Bulgáriában a fent ismertetett eljárás szerint.
Adózási szabályok, befektetés esetén adózási kedvezmények a célországban:
Az ÁFA törvény hatálya alá azok az adóalanyok esnek, amelyek éves forgalmának összege eléri az 50 000 BGN-t. Az ÁFA
mértéke 20%. Az ÁFA törvény módosítása szerint (ÁK 117 sz./2002. 12. 17.) ÁFA kedvezményt élvez az adóalany, ha
egyidejűleg teljesíti a következő feltételeket:
•
ÁFA törvény szerint bejegyzett cég
•
Nincs társadalombiztosítási, egészségügy-biztosítási, adó- és egyéb tartozása
•
A pénzügyminiszter által jóváhagyott beruházási projektet valósít meg
•
Engedélyt kapott a pénzügyminiszter által jóváhagyott lista szerinti termékek behozatalára.
A bolgár cégjegyzék honlapja: http://www.brra.bg/
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5.

Adózási szabályok, befektetés esetén adózási kedvezmények a célországban
1997. október 16-án fogadta el a bolgár parlament a „Befektetés-ösztönzési” törvényt, amelynek a legutolsó módosítása
2014. április 27-től lépett hatályba. A külföldi és hazai befektetőket a bolgár kormány támogatja.
A helyi befektetés ösztönző szervezet a Bolgár Befektetési Ügynökség (BIA). A bolgár Befektetési Ügynökség
www.investbg.government.bg rangsorolja a külföldi befektetőket. A befektetés pénzügyi nagyságrendjétől függ, hogy az
ügynökség milyen mértékben kínál szolgáltatást a befektetőnek.
A befektetések mértéke és jellege szerint, az ügynökség VIP partnerként kezeli az ügyfeleket, segíti őket a cég
regisztrációban, az engedélyek és követelmények megszerzésében, elintézi helyettük a szükséges adminisztrációs
feladatokat, stb.
A befektetők Bulgáriában keletkezett nyeresége az adófizetési kötelesség teljesítésének igazolása mellett szabadon
repatriálható.

Befektetési kapcsolatok
6.

Ajánlott cégképviseleti formák a célországban:
Minden külföldi természetes vagy jogi személynek lehetősége van kereskedelmi képviseletet vagy gazdasági társaságot
bejegyezni Bulgáriában. Az alábbiakban vázoljuk a képviselet illetve vállalat alapítás feltételeit:
A cégképviseleteket a Bolgár Kereskedelmi és Iparkamara jegyzi be. Az anyavállalat bejegyző dokumentuma is szükséges a
bejegyzéshez. A cégképviselet saját nevében nem folytathat gazdasági tevékenységet (eladást sem). A képviselet által
lebonyolított tevékenységre az alapító külföldi vállalat 10% társasági adót köteles fizetni.
A bejegyzéshez szükséges feltételek:
A székhelyül szolgáló iroda címének bejegyzése szükséges
Bolgár közjegyző által hitelesített aláírási címpéldány benyújtása a céget jegyző személytől. (A képviselet az anyavállalat
nevét viseli, így azt nem kell bejegyezni az Országos Statisztikai Intézetnél.)
Mindehhez hiteles fordítás, és annak felülhitelesítése (a bolgár külügyminisztérium által) is követelmény. Magyarországról
szükséges dokumentumok: a cégadatok hivatalos kivonata, ügyvezetői határozat (magyar közjegyzői hitelesítéssel) arról,
hogy a magyar társaság Bulgáriában képviseletet alapít és ki lesz annak vezetője.
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7.
Esetleg befektetésekhez igénybe vehető munkaerő támogatások, pályázati források:
A Külföldi Befektetők Törvénye (97/24.10.1997.) részletezi a befektetések követelményeit és a befektetők védelmét is. A
törvénynek számos változtatása és kiegészítése jelent meg azóta, de valamennyi változatban a külföldi és hazai befektetők
egyenlő elbánásban részesülnek.
A Bolgár Befektetési Ügynökség (Invest Bulgaria Agency - IBA) beruházási projekt kritériumai a következő három
projektkategóriát különbözteti meg:

Befektetések összege és létrehozott
munkahelyek száma:
Gyorsított ügyintézés
Tendermentesség
Pénzügyi támogatás és szakképzés biztosítása
A társadalombiztosítási járulékok megtérítése
Egyéni szolgáltatások
Finanszírozás, technikai infrastruktúra kiépítése
Köz- és magánszféra együttműködés Public-private partnership (PPP)
Adómentesség termőföld jogi státuszának a
megváltoztatásánál
Földtulajdon- és földhasználati jog kedvező áron
K+F támogatások

Prioritást élvező
projektek
€ 50.00 M
50 – 150 fő
✔
✔
✔
✔
✔
✔

✔

„А” kategória

„B” kategória

€ 1.00 M – 5.00 M
25 – 150

€ 500 K – 2.50 M
10 – 100

fő

fő

✔
✔
✔
✔
✔
✔

✔
✔
✔
✔

✔
✔
✔

Részletes információ az IBA honlapján található: http://www.investbg.government.bg/en

Befektetési kapcsolatok

Forrás: Bolgár Nemzeti Bank
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8.
Jogszabályi háttér bemutatása felsorolás szerűen (pl. van kettős adóztatást kizáró egyezmény, munkavállalási
feltételek, stb.):
A Külföldi Befektetők Törvénye (97/24.10.1997.) részletezi a befektetések követelményeit és a befektetők védelmét is. A
törvénynek számos változtatása és kiegészítése jelent meg azóta, de valamennyi változatban a külföldi és hazai befektetők
egyenlő elbánásban részesülnek.
A befektetők Bulgáriában keletkezett nyeresége az adófizetési kötelesség teljesítésének igazolása mellett szabadon
repatriálható.
A megszerzett tulajdonnak olyan esetleges elidegenítéséről, amelyet nem a tulajdonos kezdeményez, a Külföldi Befektetők
Törvénye, valamint az Állami és az Önkormányzati Tulajdonról szóló törvény úgy rendelkezik, hogy az csak akkor
alkalmazható, ha az állami vagy önkormányzati igények feltétlenül megkövetelik. A cégek az elidegenített tulajdon után
kompenzációt kapnak. Az abból származó vételár hazautalása akadálymentes az illetékes adók befizetése után.
Korszerűsítették a nyilvántartást és az ellenőrzést az ország belsejében is működő mobil csoportokon keresztül.
A Magyar Köztársaság és a Bolgár Köztársaság közötti egyezményt a kettős adóztatás elkerüléséről a jövedelem- és a
vagyonadók területén a magyar Országgyűlés Budapesten, a 1996. évi XCII törvényben hirdette ki.
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A főbb adó és járulék nemek illetve kivételek:
•
•
•
•
•
•
•

•

•
•
•
•
•

Az általános ÁFA mértéke 20%.
A társasági (nyereség) adó 2007-től 10%
Az egyéni vállalkozók adója 15%
A személyi jövedelemadó 10%
Osztalék és tartalékalap kifizetésekor 5% adót kell befizetni a költségvetésbe.
Szociális költségek 40,- BGN felett 10%.
Mint Magyarországon a járulék egyik részét a munkáltató, a másik részét a munkavállaló fizeti.
– Munkáltató: TB 9,8% (korábban 13,10%) + Egészségbiztosítás 4,80%.
– Munkavállaló TB 7,5% (korábban 9,70%) + Egészségbiztosítás 3,20%.
Nyugdíjjárulék
– Munkáltató: 2,8%
– Munkavállaló: 2,2%
Az alkalmazotti megbízási szerződések után a munkaadó 15% adóelőleget fizet
Reprezentációs költségek után 10% adó terheli a vállalatot, ez vonatkozik a személygépkocsi javításra és üzemanyag költségre is.
2007-től az exportőrök számára az ÁFA visszafizetési határidő 45-ről 30 napra csökkent.
Bizonyos régiókban, ahol a munkanélküliség magas, kedvezőbbek az iparűzési adók.
Az ingatlanadó az önkormányzati adók közzé tartozik. Minden évben az önkormányzatok meghatározzák a mértékét.
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Alkalmazottat (eltérő munkáltatói terhek mellett) háromféleképpen lehet törvényesen dolgoztatni:
•
Munkaszerződés
•
Megbízási szerződés
•
Alkalmazotti szerződés keretében.
A Bulgáriában szerzett jövedelem után eltérően adózik a
•
a belföldi magánszemély;
•
a külföldi magánszemély.
A „belföldiség” feltétele: az állandó bolgár lakcím és annak igazolása, hogy az adózási időszak 12 hónapjából az alany legalább 183
napot tartózkodott Bulgáriában. A munkaviszonyból keletkezett jövedelem után személyi jövedelemadó bevallást kell készíteni
minden év április 30-áig.

Együttműködési lehetőségek
Feldolgozóipar

ICT

K+F+I

Egészséggazdaság

Szennyvíz és hulladékkezelési
technológiák

Logisztika, közlekedés és
áruszállítás és raktározás

Vidékfejlesztés, az
agrárágazat fejlődésének
beindítása, biotermelés

Vízgazdálkodás

Kiemelt ágazatok









Feldolgozóipar: Witte Automotive, Telus, Montupet, Lufthansa Technik, Knauf, Holcim, Aurubis, Solvey
IT és High-tech technológiák és szolgáltatások: IBM, SAP, Datecs, VMWARE, HP, CSC, Telerik, Prosyst, Visteon
K+F+I: Liebherr, Scheider Electric, Bosch, Yazaki, ABB
Egészségügy és egészséggazdaság: Actavis, Sopharma, Bayer, GlaxoSmithKline (GSK), Richter, Egis,
Oktatás és képzés
Logisztika, közlekedés és áruszállítás, raktározás és hírközlés: Lufthansa, Willy Betz, DHL, Gebrüder Wiess, TNT,
PIMK
Vidékfejlesztés, az agrárágazat fejlődésének beindítása, biotermelés: BASF, Syngenta, Coca Cola, Kraft Foods,
Nestle, Carlsberg, Heineken, Chipita, Danone, Domain Boyar, Edoardo Miroglio, Kraft, Molson Coors
Elektromos és hőenergia, megújuló energiák, gáz, víztermelés és azok elosztása: EVN, EON, Veolia, AES Corporation,
Contur Global

Tőkebefektetés szempontjából a vasúti felújításban, vasúti szerelvények gyártása területén van lehetőség
a
magyar cégek számára, melyeknél a Bolgár Állami Vasút beindította a modernizációt. Az autópálya-építés olyan terület,
ahol további tenderek várhatók, lehetőséget adva a magyar útépítő cégek bekapcsolódására.
A bolgár ásványi nyersanyagokra illetve geotermikus energiára vonatkozó koncessziós pályázati kiírások
is
várhatóak a jövőben, a bolgár szakmai kamarák nyitottak szorosabb együttműködésre, közös
projektekben
való
partnerségre ezen a területen. További befektetési lehetőség az energiahatékonysággal
összefüggő
területeken
kínálkozik, több hasonló tender várható. A Szófiai
Vízművek is nagyszabású befektetési projektet indít
(csatornázás). Együttműködést keresnek
magyar vízmű cégekkel. Több bulgáriai városban és régióban is a
termálvíz hasznosítás, mint
befektetési lehetőség kínálkozik.

Elérhetőségek

•
•
•
•

Cím: Bulgária, Szófia 1000, 6-ti Septemvri utca 57
Email: Tamas.Budai@mfa.gov.hu
Hivatali telefonszám: 00 359 2 963 11 35 ill. 36
Mobil telefonszám: 00 359 887 244 195

