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Szanowni Państwo, 

 

przekazujemy w Państwa ręce drugi w tym roku 

numer informatora prawnego Węgry. 

 

W najnowszym Newsletterze piszemy o 

gigantycznej grzywnie nałożonej na sieć handlową 

Auchan, postępowaniach Komisji Europejskiej 

wobec Węgier odnośnie do ograniczeń w nabywaniu 

gruntów rolnych przez cudzoziemców oraz 

zgodności węgierskiego podatku od reklam z 

unijnymi zasadami udzielania pomocy publicznej 

dla przedsiębiorców. 

Mamy nadzieję, że informacje w nim zawarte będą 

mogli Państwo wykorzystać w rozwoju Państa 

biznesu. Zapraszamy także na naszą stronę 

internetową www.bisztrai.com, gdzie w rubryce 

Centrum Prasowe zamieszczać będziemy 

publikacje dotyczące trudnych, a przez to 

interesujących zagadnień prawnych związanych z 

Państwa działalnością. 

 

 

Z poważaniem, 

 

Izabela Kisłow-Bisztrai  dr. Gábor Bisztrai 

Radca prawny (PL)              Adwokat (HU) 

 

 

 

 

 

Gigantyczna grzywna dla znanej detalicznej sieci 

handlowej za opłaty półkowe 

 

Pobieranie przez francuską sieć 

hipermarketów opłat od dostawców za przyjęcie 

towaru do sprzedaży  stanowiło złamanie zakazu 

nadużywania pozycji dominującej na rynku – tak 

uznał węgierski Urząd Konkurencji Gospodarczej 

(dalej: UKG), nakładając na Auchan Magyarország 

Kft. grzywnę przekraczającą 1 miliard forintów 

(ponad 13 mln złotych). Decyzja w tej sprawie została 

wydana 20 marca 2015 r. 

 

Przedmiotem kontroli UKG, prowadzonej od 

2012 r., były porozumienia handlowe zawierane z 

dostawcami produktów niespożywczych (non-food). 

Kontrola ta wykazała, że od 1.07.2006 r. do 31.12.2014 

r. Auchan Magyarország Kft. zawierał ze swoimi 

kontrahentami umowy handlowe, na podstawie 

których od dostawców pobierane były dodatkowe 

opłaty, określane jako „wsparcie dla rabatu 

potransakcyjnego” (a także jako „stały bonus”, czy 

„bonus na koniec roku”). W wyniku kontroli UKG 

uznał, że w zamian za tak określone opłaty dostawcy 

nie otrzymywali realnej wzajemnej usługi ze strony 

Auchan, a więc służyły one wyłącznie temu, aby 

towary od danego dostawcy były obecne i 

sprzedawane w hipermarkecie. Zakaz 

jednostronnego pobierania należności od 
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kontrahentów np. za przyjęcie danego kontrahenta na 

listę dostawców sieci, bądź opłat za usługi 

niezamówione przez dostawców, wynika z 

węgierskiej ustawy o handlu.  

 

Z uzasadnienia decyzji UKG wynika, że 

okolicznością, która wpłynęła na wysoki wymiar kary 

był długi okres czasu, przez który trwały wyżej 

opisane praktyki, a także wysokość opłat pobieranych 

od dostawców. W opinii UKG, Auchan Magyarország 

Kft. musiał być świadomy, że takie praktyki są 

uznawane przed urząd ochrony konkurencji za 

nielegalne, z uwagi na to, że w 2012 r. w podobnych 

okolicznościach zapadła decyzja o nałożeniu grzywny 

na Spar Magyarország Kft.   

 

Praktyka pobierania tzw. opłat półkowych 

przez duże sieci handlowe – zarówno węgierskie, jak i 

zagraniczne – jest na Węgrzech częstym zjawiskiem. 

W porównaniu z grzywną nałożoną na sieć Spar w 

2012 r. (50 mln forintów, ok. 660.000 zł), kara nałożona 

na Auchan Magyarország Kft.  jest szczególnie 

wysoka. Kierownictwo sieci wydało oświadczenie 

prasowe, z którego wynika, że Auchan Magyarország 

Kft. nie akceptuje decyzji UKG i będzie dochodzić jej 

zmiany na drodze sądowej.  

 

KE: Węgry mogą utrudniać nabywanie gruntów 

rolnych przez cudzoziemców 

 

Komisja Europejska wszczęła wobec Węgier 

postępowanie w sprawie uchybienia zobowiązaniom 

państwa członkowskiego. Zdaniem Komisji, niektóre 

postanowienia węgierskiej ustawy o gruntach 

ograniczają możliwość nabywania własności i 

swobodny przepływ kapitału. 

 

Nowelizacja ustawy o gruntach przyjęta w 

grudniu 2013 r. weszła w życie 1 maja 2014 r. 

Stosownie do nowych przepisów, nabyć grunt rolny 

może obywatel Węgier lub innego państwa 

członkowskiego Unii Europejskiej (osoba fizyczna), 

który zajmuje się uprawą ziemi, bądź spełnia inne 

kryteria określone w ustawie. Prawa własności gruntu 

nie mogą nabyć cudzoziemcy - osoby fizyczne 

niebędące obywatelami państwa członkowskiego UE, 

osoby prawne (za wyjątkiem określonych w ustawie), 

a także inne państwa. Do nabycia prawa własności 

niezbędne jest także zatwierdzenie umowy o 

przeniesienie prawa własnośći przez organ właściwy 

do spraw rolnych.  

 

W opinii Komisji Europejskiej powyższe 

przepisy prowadzą do dyskryminacji cudzoziemców i 

nieproporcjonalnie ograniczają możliwość nabycia 

gruntów – nawet przy przyjęciu, że zgodnie z ogólną 

zasadą grunty rolne podlegają szczególnej ochronie 

państwa. 

 

W konsekwencji postępowania spodziewane 

są dalsze nowelizacje ww. ustawy.   

 

KE: Węgierski progresywny podatek od reklam 

może naruszać unijne zasady udzielania pomocy 

publicznej 

 

Komisja Europejska wszczęła postępowanie 

wyjaśniające w sprawie podatku od reklam (węg. 

reklámadó) wprowadzonego w czerwcu ubiegłego 

roku. Celem postępowania wyjaśniającego jest 

zbadanie, czy nowy podatek odpowiada 

ustawodawstu unijnemu, w szczególności w zakresie 

zasad pomocy państwa. Do czasu zakończenia 

postępowania niektóre postanowienia ustawy nie 

będą stosowane. 

 

Komisja zakwestionowała ustawę 

wprowadzającą podatek od reklam, przyjętą 11 

czerwca 2014 r. z kilku powodów.  

 

W myśl ww. ustawy, podstawą 

opodatkowania są przychody reklamowe, a w 

przypadku reklam własnych uwzględnieniu 

podlegają koszty bezpośrednio związane z publikacją 

reklamy. Komisja zakwestionowała przede wszystkim 

progresywne stawki podatku od reklam. Wynoszą 

one: w przypadku przychodów wynoszących 

pomiędzy 0,5 miliarda a 5 miliardów forintów stawka 
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podatku wynosi 1%, dla przychodów 

przekraczających 5 miliardów forintów stawka 

podatku kształtuje się pomiędzy 10% a 50%. 

Przychody nieprzekraczające 0,5 miliardów forintów 

zwolnione są od opodatkowania. W ocenie Komisji, 

stosowanie tak ukształtowanych stawek 

progresywnych może przysparzać niektórym 

przedsiębiorcom selektywnych korzyści, wskutek 

czego korzystają oni z nieuczciwej przewagi 

konkurencyjnej. Jest to związane z faktem, że podatek 

znacznie mocniej uderza w podmioty osiągające 

większe przychody (zazwyczaj z kapitałem 

zagranicznym), niż w przedsiębiorców dysponujących 

niskimi przychodami.  

 

Węgierskie regulacje o podatku od reklam 

stały się przedmiotem krytyki także ze względu na 

przepisy dotyczące odliczenia przeniesionych strat. W 

myśl tych regulacji, przedsiębiorcy, którzy w 2013 r. 

nie osiągnęli zysku, mogą odliczyć od podstawy 

opodatkowania 50 % strat przeniesionych z lat 

ubiegłych na podstawie ustawy o podatku 

dochodowym od osób fizycznych i prawnych. 

Zdaniem Komisji, przepisy te nie są zgodne z 

zasadami dotyczącymi pomocy państwa, a ponadto 

również i z tego względu mogą przysparzać 

niektorym podmiotom selektywnych korzyści. 

 

Rząd węgierski zasygnalizował gotowość 

zmiany regulacji zakwestionowanych przez Komisję 

Europejską. Zgodnie z projektem modyfikacji 

przedstawionym przez rząd na początku maja 2015 r., 

przychody pochodzące z reklam nieprzekraczające 

100 milionów forintów byłyby objęte stawką 0%, 

podczas gdy przychody przekraczające 100 milionów 

opodatkowane byłyby według jednolitej stawki 5,3%. 

 

*** 

maj, 2015 roku 

Zespół Kancelarii Adwokackiej Bisztrai 

 

Celem niniejszego Newslettera jest jedynie naświetlenie zmian w 

prawie węgierskim. Pomimo najściślej praktycznego nastawienia 

teksty w nim zawarte nie są opiniami prawnymi, które mogłyby 

być wykorzystane wprost i bez dodatkowej weryfikacji stanu 

faktycznego. Mogą Państwo korzystać z niniejszych publikacji do 

własnego użytku pod warunkiem zachowania informacji o autorze 

oraz źródle jej pochodzenia. W razie jakichkolwiek szczegółowych 

pytań lub jeżeli chcą Państwo podzielić się z nami swoimi 

uwagami prosimy o bezpośredni kontakt z naszymi prawnikami.

 


