Tájékoztatás
a csekély összegű, de minimis támogatások elszámolásának szabályairól
a helyi iparűzési adóbevallásban és a gépjárműadóban
2016. január 1-től az adókedvezmények igénybe vételének feltétele a helyi iparűzési adóban és
gépjárműadóban, a csekély összegű - de minimis - támogatások elszámolásáról szóló de minimis
nyilatkozatok benyújtása. A kedvezmények elszámolása nem egyszerű, mert az adózónak meg
kell felelnie a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvénynek (Htv.), valamint az 1991. évi LXXXII.
gépjárműadó törvény (Gjt.) előírásain túl az EU-s közösségi rendeletnek is.
Az Európai Közösséget létrehozó szerződés (Római Szerződés) 87. cikke – amely az Európai
Unió működéséről szóló Szerződés (Lisszaboni Szerződés) 107. cikkének (1) bekezdése – úgy
rendelkezik, hogy a közös belső piaccal összeegyeztethetetlen a tagállamok által vagy állami
forrásból bármilyen formában nyújtott olyan támogatás, amely bizonyos vállalkozások vagy
áruk termelésének előnyben részesítése által torzítja a versenyt, vagy azzal fenyeget,
amennyiben ez befolyásolja a tagállamok közötti kereskedelmet.
Az állami támogatások igénybevételével kapcsolatban az alábbi összefüggéseket érdemes
megjegyezni:
 Állami támogatásokról szóló tagállami jogszabály vagy más intézkedés csak olyan
feltételekről rendelkezhet, amelyek alapján a támogatásnyújtás, az igénybevétel megfelel
a közösségi előírásoknak is.
 Ha a támogatás feltételeiről a tagállamokban hatályos belföldi jogszabály, illetve
közösségi jogszabály is rendelkezik, a támogatás csak akkor vehető igénybe, ha az
igénybevétel a belföldi jogszabályban foglaltaknak és a közösségi rendelet előírásainak is
megfelel.
 Ha a tagállami szabályozás és a közösségi szabályozás között eltérés áll fenn, akkor a
közösségi jog szupremáciájánál fogva, a közösségi jog rendelkezései az irányadók.
A Római Szerződés meghatároz olyan támogatásokat, amelyek a közös piaccal
összeegyeztethetőnek tekinthetők, ezért az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami
támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011.
(III.22.) korm. rendelet 7. § (1) bekezdése értelmében minden új támogatást – önkormányzati
adókedvezményt - be kell jelenteni az európai uniós források felhasználásáért felelős
miniszternek.
A de minimis támogatások olyan csekély összegű támogatások, amelyek a támogatás kis
összege miatt nem torzítják a tagállamok közötti kereskedelmet.
Csekély összegű (de minimis) állami támogatásnak minősül minden olyan állami (központi
költségvetési, vagy önkormányzati) forrásból nyújtott támogatás, vagy bevételkiesés, amelynek
az együttes összege három egymást követőév alatt nem haladja meg a 200 000 eurónak
megfelelő forintösszeget, és amelyről a jogszabály kimondja, hogy de minimis
támogatásnak kell tekinteni. A közúti szállításban működő vállalkozások esetében ezt a felső
határt 100 000 euróban kell megállapítani.
Ez azt jelenti, hogy önmagában az a tény, hogy egy támogatás összege alacsony, nem
eredményezi azt, hogy „automatikusan” de minimis támogatásról lenne szó.
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A hároméves időszakot „gördülő” módszerrel kell meghatározni, minden egyes új de minimis
támogatás odaítélésekor az érintett adóévben, valamint az előző két adóév alatt odaítélt teljes
támogatás összegét kell figyelembe venni.
Amennyiben a támogatás teljes összege túllépi a 200 ezer eurós vagy a 100 ezer eurós felső
határt, a támogatásnak a felső korlátot meg nem haladó része sem az adóévben, sem az azt
követő adóévben nem minősülhet de minimis támogatásnak.
A de minimis rendeletet – bizonyos kivételekkel – valamennyi ágazatban működő vállalkozás
részére odaítélt támogatásra alkalmazni kell. A kivételek szerint nem vehető igénybe a de
minimis rendelet hatálya alá tartozó támogatás a következő ágazatokban tevékenykedő
vállalkozások által, illetve az alábbi célokhoz:
 halászathoz vagy akvakultúrához kapcsolódó tevékenységet végző vállalkozások;
 mezőgazdasági termékek elsődleges termelésével foglalkozó vállalkozások;
 mezőgazdasági termékek feldolgozásában és forgalmazásában tevékeny vállalkozások,
ha a támogatás összegét az elsődleges termelőktől beszerzett vagy az érintett
vállalkozások által forgalmazott ilyen termékek ára vagy mennyisége alapján rögzítik,
vagy a támogatás az elsődleges termelőknek történő teljes vagy részleges továbbítástól
függ;
 a szénágazatban tevékenységet folytató vállalkozásoknak nyújtott támogatás;
 harmadik országokba vagy tagállamokba irányuló exporttal kapcsolatos tevékenységek
céljából;
 az import áruk helyett hazai áru használatának ösztönzése céljából;
 nehéz helyzetben lévő vállalkozásoknak nyújtott támogatás;
 teherszállító járművek megvásárlására a kereskedelmi fuvarozás terén működő
vállalkozások számára nyújtott támogatás.
A de minimis támogatásokra jogosultság szempontjából fontos kiemelni, hogy az elsődleges
mezőgazdasági termelést folytatók esetében de minimis kedvezmény nem vehető igénybe. Nem
tartozik az elsődleges mezőgazdasági termelés körébe a mezőgazdasági termékek feldolgozása,
valamint forgalmazása, így az ilyen tevékenységet (beruházást) végző adózók a de minimis
rendelet, illetve a 800/2008/EK rendelet (nem az 1857/2006/EK rendelet) alapján élhetnek
kedvezménnyel. Elsődleges mezőgazdasági termelést folytató kis- és középvállalkozás (kkv) az
elsődleges mezőgazdasági termelést szolgáló beruházással összefüggésben támogatást az
1857/2006/EK rendelet alapján érvényesíthet. Ha a nagyvállalkozás elsődleges mezőgazdasági
termelést és mellette más tevékenységet is végez, az elsődleges mezőgazdasági termelést
részben sem szolgáló más tevékenységéhez érvényesíthet de minimis támogatást, ha azt a
belföldi jogszabály nem zárja ki.
A de minimis rendelet nem zárja ki a szállítási ágazat egészét a hatálya alól, csak a kereskedelmi
fuvarozásban működő vállalkozásoknak nem nyújtható de minimis támogatás a teherszállító
járművek megvásárlására.
Csak olyan támogatások lehetnek de minimis támogatások, amelyeknél előzetesen pontosan
kiszámítható a bruttó támogatástartalom, anélkül, hogy kockázatértékelést kellene végezni. A de
minimis rendelet ezeket a támogatásokat nevezi átlátható támogatásoknak. A hitelekből álló
támogatást akkor lehet átlátható de minimis támogatásként kezelni, ha a bruttó
támogatástartalmat a támogatás odaítélésekor érvényes piaci kamatok alapján számították ki. A
tőkeinjekcióból álló támogatás nem tekintendő átlátható de minimis támogatásnak, kivéve, ha az
állami tőkeinjekció teljes összege nem haladja meg a de minimis felső határt. A kockázati
tőkebefektetési intézkedésekből álló támogatás sem tekinthető átlátható de minimis
támogatásnak, kivéve, ha az érintett kockázati tőkebefektetési program minden egyes
célvállalkozásának csupán az adott de minimis felső határig nyújt tőkét.
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A támogatást bruttó számnak kell tekinteni, azaz bármely adózás vagy egyéb levonás előtti
adatnak. A több részletben kapott támogatást az odaítélése időpontjában érvényes értékre kell
diszkontálni. A diszkontálás céljára és a bruttó támogatástartalom kiszámításához az odaítélése
idején érvényes referencia rátát (diszkont kamatlábat) kell alkalmazni.
Tehát bármely vállalkozás részére, bármely hároméves időszak során folyósított de
minimis támogatás nem haladhatja meg a 200 000 eurónak megfelelő forintösszeget.
Az állami támogatásról szóló döntés napját megelőző hónap utolsó napján érvényes Magyar
Nemzeti Bank által közzétett két tizedes pontossággal meghatározott deviza középárfolyamon
átszámított, 200 000 eurónak megfelelő forintot kell korlátként figyelembe venni
(www.mnb.hu). (Kivétel a közúti szállításban működő vállalkozások, ahol a felső határ 100 000
eurónak megfelelő forintösszeg) Az értékhatár számítása szempontjából a
támogatástartalom az irányadó.
A támogatást kérőnek írásban kell nyilatkoznia, a kérelem benyújtását megelőző három
év alatt kapott de minimis támogatásokról. A kérelmezőnek a nyilatkozat megtételekor
valamennyi olyan támogatást számba kell vennie, amelyet a vállalkozás részére de minimis
támogatásként a kérelem benyújtását megelőző három évben megítéltek. A nyilatkozatot a
korábban támogatást nyújtó szervek tájékoztatása alapján kell megtenni. A Munkaerő-piaci
Alapból 2003. január 1-től, egyéb állami forrásból 2002. január 1-től kezdődően nyújthatók de
minimis támogatások. A támogatást nyújtók ettől kezdve kötelesek tájékoztatást adni az általuk
nyújtott támogatás de minimis jellegéről és támogatástartalmáról. Amennyiben ez nem történt
meg, a támogatást nyújtó – kérelemre – utólag köteles az erre vonatkozó tájékoztatást megadni.
Az állami támogatások formája lehet vissza nem térítendő és visszatérítendő pénzeszközök
nyújtása, kamatmentes kölcsön, kedvezményes kamatozású kölcsön, kamattámogatás,
kedvezményes feltételű kezességvállalás, állami tőkejuttatás, adókedvezmény, adóalapkedvezmény, ingyenesen és kedvezményes feltételek mellett nyújtott szolgáltatás,
ingatlanjuttatás, követelésről való lemondás, tartozásátvállalás, kedvezményes bérlet és a
kedvezményes lízing is.
Az Európai Közösség létrehozásáról szóló Szerződés I. számú mellékletében felsorolt termékek mezőgazdasági, halászati ágazat, akvakultúra (vízi élőlényekkel (növények, állatok) kapcsolatos
gazdálkodás, termelés, tenyésztés) - előállításával, feldolgozásával vagy értékesítésével
kapcsolatos tevékenységhez - nem nyújtható de minimis támogatás.
A rendelet szerint továbbá mezőgazdasági termékek marketingjével, a széniparral
kapcsolatosan, valamint a nehéz helyzetben lévő vállalkozások részére sem nyújtható de
minimis támogatás.
Tekintettel arra, hogy Htv. módosítása lehetővé teszi, hogy egyes, a törvény által nevesített
vállalkozások számára, így az egri önkormányzat is - a törvény 39/C. §-ában meghatározott
keretei között - az Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a helyi iparűzési
adóról szóló 12/2012. (III. 30.) önkormányzati rendeletében 50%-os adókedvezményt
biztosítson, ezért azt szigorú elszámolási szabályokhoz köti, melynek valamennyi érintettre
egyaránt megkülönböztetés nélkül ki kell terjednie.
2016. évtől ugyanis - törvénymódosítás alapján - a hivatkozott Htv. 39/C. § (5) bekezdése
értelmében ez az adókedvezmény csekély összegű (de minimis) támogatásnak minősül,
amely az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű
támogatásokra való alkalmazásáról szóló 1407/2013/EU bizottsági rendelet szabályaival
összhangban nyújtható. A támogatások igénybevételéhez az adózóknak, mind a hazai, mind a
közösségi szabályozásban előírt feltételeknek eleget kell tenniük.
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Csekély összegű támogatásnak minősül a vállalkozókat, valamint a háziorvosokat, védőnőket
megillető helyi iparűzési adóban biztosított önkormányzati adókedvezmény. Egerben ennek
mértéke 50%-os nagyságú (Htv. 39./C.§ (2) bek. és (4) bek.) és valamennyi érintettre
egyaránt, megkülönböztetés nélkül kiterjed.
A 2016. évtől hatályos Htv. alapján, az önkormányzat által nyújtható helyi iparűzési
adókedvezmények az alábbi szabályok szerint nyújthatók:
„A Htv. 39/C. § (1) bekezdése alapján az önkormányzat rendeletében a (2)-(3) bekezdésben
foglaltak alapján jogosult adómentességet, adókedvezményt megállapítani a vállalkozó számára.
(2) Az adómentesség, adókedvezmény csak azt a vállalkozót illetheti meg, akinek/amelynek a 39.
§ (1) bekezdés, illetőleg a 39/A. § vagy 39/B. § alapján számított (vállalkozási szintű) adóalapja
nem haladja meg a 2,5 millió Ft-ot. Az önkormányzat az adómentességre, adókedvezményre való
jogosultság szempontjából 2,5 millió Ft-nál alacsonyabb adóalapösszeget is meghatározhat.
(3) Az adómentesség, adókedvezmény terjedelmének, mértékének valamennyi - a (2)
bekezdésben foglaltaknak megfelelő - vállalkozó számára azonosnak kell lennie.
(4)1 Az (1)-(3) bekezdésben foglaltaktól eltérően az önkormányzat rendeletében jogosult a
háziorvos, védőnő vállalkozó számára mentességet, kedvezményt megállapítani, feltéve, ha annak
vállalkozási szintű iparűzési adóalapja az adóévben a 20 millió forintot nem haladja meg. Az
adómentességnek, adókedvezménynek valamennyi háziorvos, védőnő vállalkozó számára
azonosnak kell lennie.
(5)2 Az (1)-(4) bekezdés szerinti mentesség, kedvezmény csekély összegű (de minimis)
támogatásnak minősül, amely az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a
csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló 1407/2013/EU bizottsági rendelet
szabályaival összhangban nyújtható.”
Az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a
regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet alapján a támogatási
tervezetet be kell jelentenie az ügyben illetékes miniszter részére.
A „de minimis”, azaz csekély összegű támogatások igénybevételéhez speciális
nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettség is társul, ennek megfelelően az
önkormányzati rendelet kiegészítésre került az 1. számú melléklettel.
A csekély összegű „de minimis” nyilatkozatok kezelése - Európai Uniós előírások miatt önkormányzati feladat. A de minimis nyilatkozatokat első ízben, a 2016. adóévben a
megszűnő, így erről az időszakról soron kívüli, záró HIPA adóbevallás benyújtására kötelezett
adózóknak kell benyújtaniuk a bevallási határidőig, azaz azoknak a vállalkozóknak,
vállalkozásoknak, akik a fentebb említett jogcímek valamelyikén önkormányzati
adókedvezményt kívánnak igénybe venni.
2017. évtől ugyanakkor már - a 2016. évről szóló éves adóbevallások mellett - a
nyilatkozatot (rendelet 1. melléklete) a csekély összegű támogatások (Hipa kedvezmények)
esetében - a jelzett jogszabály módosítás eredményeként - minden adózónak be kell adnia, aki
megfelel a csekély összegű támogatások igénybevételének. Ezen nyilatkozat hiányában az
önkormányzat rendeletében foglalt kedvezménye jogszerűen nem vehető igénybe.
A 2016. évtől hatályos Gjt. 5. §-a szerint mentes a környezetkímélő gépkocsi. Ugyanezen
jogszabály 21. §-a (1) bekezdése kimondja, az 5. § g) pontja szerinti mentesség, valamint a
17/A. § (1) bekezdésének a környezetkímélő gépkocsira vonatkozó rendelkezése csekély
összegű (de minimis) támogatásnak minősül, amely az Európai Unió működéséről szóló
1
2

Beiktatta: 2015. évi LXXXI. törvény 36. § Hatályos: 2016. I. 1-től
Beiktatta: 2015. évi LXXXI. törvény 36. § Hatályos: 2016. I. 1-től
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szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló
1407/2013/EU bizottsági rendelet szabályaival összhangban nyújtható.
A (2) bekezdés szerint e törvény 5. § g) pontja és 17/A. § (1) bekezdése az Európai Unió
működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való
alkalmazásáról szóló 1407/2013/EU bizottsági rendelet (HL L 352., 2013. 12.24., 1.o.) hatálya
alá tartozó támogatást tartalmaz.
1. melléklet a 12/2012. (III.30.) önkormányzati rendelethez3
NYILATKOZAT
az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű
támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági
rendelet (HL L 352., 2013.12.24., 1. o.) szerinti csekély összegű (de minimis) támogatás esetén
1. Kedvezményezett (adózó) adatai
Név:
Adószám:
Elérhetőség:
Aláírásra jogosult képviselő:
E-mail cím:
(jelölje X-szel )
 Egyesülés a folyamatban lévő és az azt megelőző két adóév során
 Szétválás a folyamatban lévő és az azt megelőző két adóév során
Egyesülés, szétválás ideje:

_________ ___________ _________
(év)
(hónap)
(nap)

Ezúton nyilatkozom, hogy a folyó pénzügyi évben és az azt megelőző két pénzügyi év során a
kedvezményezett, továbbá az olyan vállalkozások, amelyekkel a kedvezményezett az
1407/2013/EU bizottsági rendelet 2. cikk (2) bekezdése alapján egy és ugyanazon
vállalkozásnak minősül, Magyarországon a következő csekély összegű támogatás(ok)ban
részesültek.
Nyilatkozatom arra is kiterjed, hogy a kedvezményezett, továbbá az olyan vállalkozások,
amelyekkel a kedvezményezett egy és ugyanazon vállalkozásnak minősül, milyen csekély
összegű támogatás(ok)ra nyújtottak be támogatási kérelmet (az elutasított kérelmekről nem kell
nyilatkozni, csak azokról, amelyek elbírálása folyamatban van).

3 Módosította 2016. január 1. napjától Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése 50/2015.
önkormányzati rendelete.

( XII. 18.)
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2. Csekély összegű támogatások5

Sorszám

Támogatás
jogalapja
(bizottsági
rendelet
száma)

Támogatást
nyújtó
szervezet

Támogatás
kedvezményezettje és célja

A támogatást
ellenszolgáltatás
fejében végzett
közúti
kereskedelmi
árufuvarozáshoz
vette igénybe?

Támogatás
összege
Kérelem
benyújtásának
dátuma6

Odaítélés
dátuma

Forint

Euró

Támogatás bruttó
támogatás tartalma7

Forint

Euró

Nyilatkozatom a 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikk (8)-(9) bekezdéseiben írtak betartásához szükséges adatokat is tartalmazzák.4

4

Az egyesülés által érintett vállalkozásoknak nyújtott valamennyi korábbi csekély összegű támogatást bele kell számítani az egyesülés révén létrejövő, vagy jogutód pályázó csekély
összegű támogatási keretébe. Az egyesülést megelőzően jogszerűen odaítélt csekély összegű támogatás később is jogszerű marad.
Ha egy vállalkozás két vagy több vállalkozásra válik szét, a szétválást megelőzően nyújtott csekély összegű támogatást az eredetileg a támogatásban részesülő azon vállalkozásnak
kell betudni, amely a csekély összegű támogatással támogatott tevékenységet átvállalta. Ha ennek meghatározására nincs lehetőség, a csekély összegű támogatást a saját tőkének a
szétválás tényleges időpontjában érvényes könyv szerinti értéke alapján arányosan el kell osztani a szétválás által érintett vállalkozások között.
5 Az egyesülésre és szétválásra vonatkozó szabályok, valamint és az egy és ugyanazon vállalkozás fogalma által érintett vállalkozások tekintetében is ki kell tölteni.
6 Amennyiben a támogatásról még nem született döntés.
7 Az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet [a
továbbiakban: 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet] 2. melléklete alapján.
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3. Adatok az egy és ugyanazon vállalkozásokról
Nyilatkozom, hogy az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 2. cikk (2) bekezdése értelmében
a kedvezményezett az alábbi vállalkozásokkal minősül egy és ugyanazon vállalkozásnak.
Vállalkozás (adózó) neve
Adószáma

Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet szerint csekély összegű támogatás nem halmozható
azonos elszámolható költségek vonatkozásában nyújtott állami támogatással vagy olyan
kockázatfinanszírozási célú intézkedéssel, amelyhez a 1407/2013/EU bizottsági rendelet
szerinti csekély összegű támogatást nyújtják, amennyiben az így halmozott összeg meghaladná a
csoportmentességi rendeletekben vagy az Európai Bizottság határozatában meghatározott
maximális támogatási intenzitást vagy összeget. Ennek megfelelően a kedvezményezett
vonatkozásában az alábbiakról nyilatkozom.8
Nyilatkozatom arra is kiterjed, hogy a kedvezményezett milyen, a jelen nyilatkozattal érintett
csekély összegű támogatás elszámolható költségeivel azonos elszámolható költséget tartalmazó,
vagy milyen kockázatfinanszírozási célú intézkedésre nyújtott be támogatási kérelmet, amelyhez
a jelen nyilatkozattal érintett csekély összegű támogatást is kéri (az elutasított kérelmekről nem
kell
nyilatkozni,
csak
azokról,
amelyek
elbírálása
folyamatban
van).

8

Itt kizárólag a kedvezményezett tekintetében kell nyilatkozni, az egyesülésre és szétválásra vonatkozó szabályok,
valamint és az egy és ugyanazon vállalkozás fogalma által érintett vállalkozások tekintetében nem.
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4. Adatok az azonos elszámolható költségek vagy a csekély összegű támogatással azonos célú kockázatfinanszírozási célú intézkedés
vonatkozásában nyújtott állami támogatásokra
Azonos
elszámolható
költségek teljes
összege
jelentértéken

Sorszám

Támogatás
jogalapja
(uniós
állami
támogatási
szabály)

Támogatást
nyújtó
szervezet

Támogatási
kategória
(pl. regionális
beruházási
támogatás)

Kérelem
benyújtásának
dátuma9

Odaítélés
dátuma

Forint

Euró

Azonos
kockázatfinanszír
o-zási célú
intézkedés
vonatkozásában
nyújtott állami
támogatás bruttó
támogatástartalm
a / azonos
elszámolható
költségek
vonatkozásában
nyújtott állami
támogatás bruttó
támogatástartalm
a10
Forint
Euró11

Maximális
támogatási
intezitás
(%) vagy
maximális
támogatási
összeg

9

Amennyiben a támogatásról még nem született döntés.
A 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 2. melléklete alapján.
11 A 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 35. §-a alapján kell kiszámítani:
Ha létező támogatási program másként nem rendelkezik, az uniós állami támogatási szabályokban, euróban meghatározott összegek forintra történő átszámításánál a támogatási
döntés napját megelőző hónap utolsó napján érvényes, a Magyar Nemzeti Bank által közzétett, két tizedes jegy pontossággal meghatározott devizaárfolyam alkalmazandó.
10

8

Nyilatkozom, hogy a kedvezményezett aláírásra jogosult képviselője vagyok, és a fent megadott
adatok helyesek.
Hozzájárulok ahhoz, hogy a fenti adatokat a tárgyban illetékes szerveknek az adatkezelő átadja.
Tudomásul veszem, hogy amennyiben a nyilatkozat kelte és a támogatás odaítélése12 közötti
időszakban egyéb csekély összegű vagy a támogatáshalmozás szempontjából figyelembe veendő
más támogatást ítélnek oda a kedvezményezett számára, a kedvezményezett erről
haladéktalanul – még a jelen nyilatkozat szerinti támogatás odaítélése előtt – értesíteni köteles a
támogatást nyújtót, és köteles megfelelően módosított adattartalommal újból kiállítani a jelen
nyilatkozatot.
Kelt:

______________________________
Kedvezményezett (adózó)
(aláírás, pecsét)

12

A csekély összegű támogatást akkor kell odaítéltnek tekinteni, amikor az alkalmazandó nemzeti jogrendszer
értelmében a támogatás igénybevételének jogát a kedvezményezett vállalkozásra ruházzák, függetlenül a csekély
összegű támogatás folyósításának időpontjától. Csekély összegű támogatást tartalmazó szerződésnél például ez az
időpont általában a szerződés kelte.
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Útmutató az 1. melléklethez
(Közzétette: Miniszterelnökség Támogatást Vizsgáló Iroda)

Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet13 szerinti, egy és ugyanazon vállalkozás részére a folyó
pénzügyi évben, valamint az azt megelőző két pénzügyi év során az 1407/2013/EU bizottsági
rendelet alapján odaítélt csekély összegű támogatások bruttó támogatástartalma
tagállamonként nem haladhatja meg a 200.000 eurónak, közúti kereskedelmi árufuvarozást
ellenszolgáltatás fejében végző vállalkozások esetében a 100.000 eurónak megfelelő
forintösszeget14, figyelemmel az egyesülésre valamint a szétválásra vonatkozó szabályokra15 is.






Mi a bruttó támogatástartalom?
o A több részletben, éven átnyúlóan fizetendő támogatást az odaítélése
időpontjában érvényes értékre kell diszkontálni az odaítélés idején érvényes
referencia ráta alkalmazásával.
Milyen esetekben tekintendő a támogatást igénylő egy másik vállalkozással egy és
ugyanazon vállalkozásnak?
o Egyik a másikban a részvényesek vagy tagok szavazati jogának többségével
rendelkezik, vagy
o Egyik a másik igazgatási, irányítási vagy felügyeleti testülete tagjainak
többségét jogosult kinevezni vagy elmozdítani, vagy
o Egyik a másik felett szerződés, vagy alapító okiratban vagy társasági szerződés
alapján meghatározó befolyást gyakorolhat, vagy
o Egyik a másik részvényese vagy tagja, a többi részvényessel vagy taggal kötött
megállapodás alapján egyedül birtokolja a szavazati jogok többségét
o Amennyiben a támogatást igénylő a fenti kapcsolatok bármelyikével egy vagy
több másik vállalkozáson keresztül rendelkezik, úgy azok vonatkozásában is egy
és ugyanazon vállalkozásnak kell tekinteni.
o
Milyen esetben kell alkalmazni a támogatást igénylőre az egyesülés, illetve a szétválás
szabályait?
o Abban az esetben, ha az egyesülésre vagy szétválásra a folyó pénzügyi évben,
valamint az azt megelőző két pénzügyi év során került sor.
o

Az egyesülés által érintett vállalkozásoknak nyújtott valamennyi korábbi
csekély összegű támogatást bele kell számítani az egyesülés révén létrejövő, vagy
jogutód támogatást igénylő csekély összegű támogatási keretébe. Az egyesülést
megelőzően jogszerűen odaítélt csekély összegű támogatás később is jogszerű
marad.

13

1407/2013/EU bizottsági rendelet 2. cikk (2) bekezdés
Az átváltásnál az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a
regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 35. §-a alapján kell eljárni.
15
1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikkének (8) és (9) bekezdés
14
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o Ha egy vállalkozás két vagy több vállalkozásra válik szét, a szétválást
megelőzően nyújtott csekély összegű támogatást az eredetileg a támogatásban
részesülő azon vállalkozásnak kell betudni, amely a csekély összegű támogatással
támogatott tevékenységet átvállalta. Ha ennek meghatározására nincs lehetőség,
a csekély összegű támogatást a saját tőkének a szétválás tényleges időpontjában
érvényes könyv szerinti értéke alapján arányosan el kell osztani a szétválás által
érintett vállalkozások között.
o Annak meghatározásához, hogy az újabb csekély összegű támogatás meghaladjae az alkalmazandó felső határt, figyelembe kell venni az azon vállalkozások
részére nyújtott csekély összegű támogatásokat is, amelyek a kedvezményezettel
egy és ugyanazon vállalkozásnak minősülnek.
Halmozódás:


Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet szerinti csekély összegű támogatás más csekély
összegű támogatásokról szóló rendeleteknek megfelelően nyújtott csekély összegű
támogatással [pl. az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a
mezőgazdasági ágazatban nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról
szóló, 2013. december 18-i 1408/2013/EU bizottsági rendelet (HL L 352., 2013.12.24., 9.
o.) alapján nyújtott mezőgazdasági csekély összegű támogatással] az 1407/2013/EU
bizottsági rendeletben meghatározott 200.000 eurónak, a közúti kereskedelmi
árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében végző vállalkozások esetében a 100.000 eurónak
megfelelő forintösszegig halmozható.
o Például:
Ha egy kizárólag mezőgazdasági és közúti árufuvarozási tevékenységet végző
vállalkozás mezőgazdasági de minimis támogatásnak minősülő 15.000 euró
támogatásban részesül, részére a közúti árufuvarozási tevékenységéhez az
alacsonyabb 100.000 eurós értékhatárra figyelemmel, 85.000 euró támogatás
nyújtható. Amennyiben ez a vállalkozás egyéb tevékenységet (pl. könyvvizsgálat)
is végez, úgy rá, már az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 200.000 eurós
értékhatára vonatkozik, így részére 185.000 euró de minimis támogatás
nyújtható.



Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet alapján nyújtott csekély összegű támogatás az Európai
Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének az általános gazdasági érdekű
szolgáltatást nyújtó vállalkozások számára nyújtott csekély összegű támogatásokra való
alkalmazásáról szóló 2012. április 25-i 360/2012/EU bizottsági rendeletnek (HL L 114,
2012.4.26., 8-13. o.) (a továbbiakban: 360/2012/EU bizottsági rendelet) megfelelően
nyújtott közszolgáltatási csekély összegű támogatással a 360/2012/EU bizottsági
rendeletben meghatározott 500.000 eurónak megfelelő forintösszegig halmozható.
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Amennyiben a halászati és akvakultúra-ágazatban működő valamely vállalkozás az
1407/2013/EU rendelet hatálya alá tartozó egy vagy több ágazatban vagy egyéb
tevékenységi körökben is folytat tevékenységet, a halászati és akvakultúra-ágazatba tartozó
tevékenységek tekintetében az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108.
cikkének a halászati és akvakultúra- ágazatban nyújtott csekély összegű támogatásokra való
alkalmazásáról szóló, 2014. június 27-i 717/2014/EU bizottsági rendeletnek (HL L 190.,
2014.06.28., 45.o.) megfelelően nyújtott halászati csekély összegű támogatás az
1407/2013/EU bizottsági rendelet alapján nyújtott csekély összegű támogatással az
1407/2013/EU bizottsági rendeletben meghatározott 200.000 eurónak, a közúti
kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében végző vállalkozások esetében a
100.000 eurónak megfelelő forintösszegig halmozható.

Ha létező támogatási program másként nem rendelkezik, az euróban meghatározott összegek
forintra történő átszámításánál a támogatási döntés napját megelőző hónap utolsó napján
érvényes, a Magyar Nemzeti Bank által közzétett, két tizedes jegy pontossággal meghatározott
devizaárfolyam alkalmazandó16.
A feleknek a támogatáshoz kapcsolódó iratokat az odaítélést követő 10 évig meg kell őrizniük, és
a támogatást nyújtó ilyen irányú felhívása esetén a támogatott köteles azokat bemutatni. A
csekély összegű támogatási jogcímen nyújtott támogatásokról az Európai Bizottság kérésére 20
munkanapon belül információt kell szolgáltatni.

16

Az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális
támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 35.§ alapján.
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