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19. melléklet a …/2013. (… . …) NGM rendelethez

BEVALLÁS 
a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén 

FŐLAP 
20. . . évben kezdődő adóévben a/az  ________________________________ önkormányzat

illetékességi területén folytatott tevékenység utáni adókötelezettségről  
(Benyújtandó a székhely, telephely fekvése szerinti települési önkormányzat, fővárosban a fővárosi önkormányzat 

adóhatóságához.) 

I. Bevallás jellege 

1. Éves bevallás

2. Záró bevallás

3. Előtársasági bevallás

4. Naptári évtől eltérő üzleti évet választó adózó bevallása

5. Év közben kezdő adózó bevallása

6. Naptári évtől eltérő üzleti évet választó adózó áttérésének évéről készült évközi bevallása

7. A személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint mezőgazdasági őstermelő bevallása

8. A Htv. 37. § (2) bekezdés a) pontja alapján állandó jellegű iparűzési tevékenységgé váló
tevékenység után benyújtott bevallás

9. A kisadózó vállalkozás tételes adójának alanyaként benyújtott bevallás

10. A Htv. 39/E. vagy 39/F. §-a szerint mentes adóalany bevallása

11. Önellenőrzés

II. Bevallott időszak:      év    hó  naptól 

év    hó  napig
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III. A záró bevallás benyújtásának oka:

1. Felszámolás

2. Végelszámolás

3. Átalakulás

4. A tevékenység saját elhatározásból történő megszüntetése

5. Hatósági megszüntetés

6. Előtársaságként működő társaság cégbejegyzés iránti kérelemnek elutasítása vagy a
kérelem bejegyzés előtti visszavonása

7. Székhely áthelyezése

8. Telephely megszüntetése

9. Egyszerűsített vállalkozói adóalanyiság megszűnése

10. Egyéni vállalkozói tevékenység szüneteltetése

11. A kisadózó vállalkozások tételes adójában az adóalanyiság év közben való keletkezése

12. A kisadózó vállalkozások tételes adójában az adóalanyiság megszűnése (a tevékenység
megszüntetése nélkül)

13. A kisvállalati adóban az adóalanyiság megszűnése

14. A települési önkormányzat adórendeletének hatályon kívül helyezése

15. Egyéb:___________________________________

IV. Bevallásban szereplő betétlapok A B C  D  E  F G  H 
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V. Adóalany 

1. Adóalany neve (cégneve): ______________________________________________

2. Születési helye___________________________________________________város/község

ideje:     év  hó  nap

3. Anyja születési családi és utóneve: ____________________________________________

4. Adóazonosító jele:

Adószáma: - - 

5. Székhelye, lakóhelye: ________________________________________város/község

_____________________közterület_______közterület jellege_____hsz.___ép.___lh.__em__ajtó

6. Bevallást kitöltő neve: _____________________________________________________

Telefonszáma: _______________________e-mail címe: __________________________

VI. Az adó alapjának egyszerűsített meghatározási módját választók nyilatkozata

Az adóévre az adóalap egyszerűsített megállapítási módját választom: 

a) a személy jövedelemadóról szóló törvény szerinti átalányadózóként

b) az egyszerűsített vállalkozói adó alanyaként

c) az adóévben 8 millió forintot meg nem haladó nettó árbevételű adóalanyként

d) a kisvállalati adó hatálya alá tartozó adóalanyként
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VII. Az adó      (Ft) 

1. Htv. szerinti - vállalkozási szintű - éves nettó
árbevétel (részletezése külön lapon található)

2. Eladott áruk beszerzési értékének, közvetített szolgáltatások
értékének figyelembe vehető (a Htv. 39. § (6)
bekezdésének hatálya alá nem tartozó adóalany
esetén: „E”lap II/7. sor) együttes összege

3. Az alvállalkozói teljesítések értéke

4. Anyagköltség

5. Alapkutatás, alkalmazott kutatás, kísérleti
fejlesztés adóévben elszámolt közvetlen költsége

6. Htv. szerinti – vállalkozási szintű – adóalap
[1-(2+3+4+5) vagy a Htv. 39. § (6) alkalmazása
esetén:  „E” jelű  lap III/11. sor]

7. A foglalkoztatás növeléséhez kapcsolódó
adóalap-mentesség

8. A foglalkoztatás csökkentéséhez
kapcsolódó adóalap-növekmény

9. Mentességekkel korrigált Htv. szerinti –
vállalkozási szintű – adóalap [6-7+8]

10. Az önkormányzat illetékességi területére
jutó – a 9. sorban lévő adóalap megosztása
szerinti – települési szintű adóalap

11. Adómentes adóalap önkormányzati döntés
alapján (Htv. 39/C. §-a szerint)

12. Az önkormányzati rendelet szerinti adóköteles
adóalap (10-11)
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13. Adóalapra jutó iparűzési adó összege
(12. sor * 1,7 %)

14. Önkormányzati döntés szerinti adókedvezmény
(Htv. 39/C. §-a szerint)

15. Az ideiglenes jellegű iparűzési tevékenység után
az adóévben megfizetett és az önkormányzatnál
levonható adóátalány összege
[Htv. 40/A. § (1) bekezdés a) pontja szerint]

16. Az adóévben megfizetett útdíj 7,5 %-ának a
településre jutó összege
[Htv. 40/A. § (1) bekezdés b) pontja szerint]

17. Iparűzési adófizetési kötelezettség
[13-(14+15+16)]

18. Az önkormányzatra jutó adóátalány összege

19. Külföldön létesített telephelyre jutó adóalap

20. Az adóévben megfizetett e-útdíj 7,5 %-a

VIII. Adóelőleg bevallása

1. Előlegfizetési időszak: 2016.07.01. napjától 2017.06.30. napjáig

2. Első előlegrészlet esedékessége: 2016.09.15.

      Összeg:        Ft 

3. Második előlegrészlet esedékessége: 2017.03.15.

      Összeg:        Ft 
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IX. Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a bevallásban közölt adatok a valóságnak megfelelnek:

________________________ _________________________ 
helység       év         hó  nap     az adózó vagy képviselője 

   (meghatalmazottja) aláírása 

1. A jelen adóbevallást ellenjegyzem:_______________________________________________________

2. Adótanácsadó, adószakértő neve:________________________________________________________

3. Adóazonosító száma: _________________________________________________________________

4. Bizonyítvány/igazolvány száma:_________________________________________________________

5. Jelölje X-szel:

az adóhatósághoz bejelentett, a bevallás aláírására jogosult állandó meghatalmazott 

meghatalmazott (meghatalmazás csatolva) 

adóhatósághoz bejelentett pénzügyi képviselő
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„A” JELŰ BETÉTLAP 
20.... évben kezdődő adóévről a/az ________________ önkormányzat illetékességi területén 

folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről szóló helyi 
iparűzési adóbevalláshoz 

Vállalkozók nettó árbevételének a kiszámítása 

I. Adóalany 

1. Adóalany neve (cégneve): _______________________________________________________

2. Adóazonosító jele:

Adószáma: - - 

II. A nettó árbevétel (Ft) 

1. Htv. szerinti - vállalkozási szintű -
éves nettó árbevétel [2-3-4-5-6]

2. A számviteli törvény szerinti nettó
árbevétel

3. A társasági adóról és az osztalékadóról
szóló törvény szerinti jogdíjbevétel

4. Egyéb szolgáltatások értékeként, illetve
egyéb ráfordítások között kimutatott
jövedéki adó összege

5. Egyéb ráfordítások között kimutatott
regisztrációs adó, energiaadó összege

6. Felszolgálási díj árbevétele

________________________ _________________________ 

helység       év         hó  nap     az adózó vagy képviselője 
   (meghatalmazottja) aláírása 
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„F” JELŰ BETÉTLAP 

20.... évben kezdődő adóévről a/az ________________ önkormányzat illetékességi területén 
folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről szóló helyi 

iparűzési adóbevalláshoz 

A vállalkozási szintű adóalap megosztása 

I. Adóalany 

1. Adóalany neve (cégneve): _______________________________________________________

2. Adóazonosító jele:

Adószáma: - - 

II. Az alkalmazott adóalap megosztás módszere

1. Személyi jellegű ráfordítással arányos

2. Eszközérték arányos

3. A Htv. 3. számú melléklet 2.1 pontja szerinti megosztás

4. A Htv. 3. számú melléklet 2.2 pontja szerinti megosztás

5. A Htv. 3. számú melléklet 2.3 pontja szerinti megosztás

6. A Htv. 3. számú melléklet 2.4.1 pontja szerinti megosztás

7. A Htv. 3. számú melléklet 2.4.2 pontja szerinti megosztás

III. Megosztás

1. A vállalkozás által az adóévben
– a Htv. melléklete szerint – figyelembeveendő
összes személyi jellegű ráfordítás összege Ft 

2. Az 1. sorból az önkormányzat illetékességi
területén foglalkoztatottak után az adóévben
– a Htv. melléklete szerint – figyelembeveendő
személyi jellegű ráfordítás összege Ft 

3. A vállalkozásnak az adóévben a székhely,
telephely szerinti településekhez tartozó
– a Htv. melléklete szerinti – összes
eszközérték összege Ft
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4.  3. sorból az önkormányzat illetékességi 
területén figyelembeveendő – a Htv.  
melléklete szerinti – eszközérték összege Ft 

5. Egyetemes szolgáltató, villamosenergia- vagy
földgázkereskedő villamosenergia vagy
földgáz végső fogyasztók részére történő
értékesítésből származó összes számviteli
törvény szerinti nettó árbevétele Ft 

6. Az 5. sorból az egyetemes szolgáltató, villamosenergia- vagy
földgázkereskedő villamosenergia vagy földgáz végső
fogyasztók részére történő értékesítésből származó az önkor- 
mányzat illetékességi területére jutó
számvitelitörvény szerinti nettó árbevétele Ft 

7. Villamos energia elosztó hálózati engedélyes és földgázelosztói
engedélyes esetén az összes végső fogyasztónak
továbbított villamosenergia vagy
földgáz mennyisége kWh vagy ezer m3 

8. A 7. sorból a villamos energia elosztó hálózati engedélyes
és földgázelosztói engedélyes esetén az önkormányzat
illetékességi területén lévő végső fogyasztónak
továbbított villamosenergia

vagy földgáz mennyisége   kWh vagy ezer m3 

9. Az építőipari tevékenységből [Htv. 52. § 24.] származó,
számviteli törvény szerinti értékesítés nettó árbevétele
és az adóév utolsó napján fennálló, építőipari
tevékenységgel összefüggésben készletre vett
befejezetlen termelés, félkésztermék,
késztermék értéke együttes összege Ft 

10. A 9. sorból az önkormányzat illetékességi
területén a Htv. 37. § (3) bekezdés szerint
létrejött telephelyre jutó összeg Ft 

11. A vezeték nélküli távközlési tevékenységet
végző vállalkozó távközlési szolgáltatást
igénybe vevő előfizetőinek száma db 

12. A 11. sorból az önkormányzat illetékességi
területén található számlázási cím szerinti
vezeték nélküli távközlési tevékenységet
igénybe vevő előfizetők száma db 
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13. A vezetékes távközlési tevékenységet végző

vállalkozó vezetékes távközlési tevékenység
szolgáltatási helyeinek száma db 

14. A 13. sorból az önkormányzat illetékességi
területén található vezetékes szolgáltatási
helyeinek száma db 

15. A vezetékes távközlési tevékenységet végző
vállalkozó vezeték nélküli távközlési szolgáltatást
igénybe vevő előfizetőinek száma db 

16. A 15. sorból az önkormányzat illetékességi
területén található számlázási cím szerinti
vezeték nélküli távközlési tevékenységet
igénybe vevő előfizetők száma db 

________________________ _________________________ 

helység       év         hó  nap     az adózó vagy képviselője 
   (meghatalmazottja) aláírása
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„G” JELŰ BETÉTLAP 
20.... évben kezdődő adóévről a/az ________________ önkormányzat illetékességi területén 

folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről szóló helyi 
iparűzési adóbevalláshoz 
Nyilatkozat túlfizetésről 

I. Adóalany 

1. Adóalany neve (cégneve): _______________________________________________________

2. Adóazonosító jele:

Adószáma: - - 

3. A túlfizetés visszautalására szolgáló pénzforgalmi számlaszám:

- -          - 
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II. Nyilatkozat

1. Nyilatkozom, hogy más adóhatóságnál nincs fennálló adótartozásom.

2. A túlfizetés összegét később esedékes iparűzési adó fizetési kötelezettségre kívánom felhasználni.

3. A túlfizetés összegéből _______________________forintot kérek visszatéríteni, a fennmaradó összeget később esedékes iparűzési adó
fizetési kötelezettségre kívánom felhasználni.

4. A túlfizetés összegéből _______________________forintot kérek visszatéríteni, _______________________forintot kérek más
adónemben/hatóságnál nyilvántartott lejárt esedékességű köztartozásra átvezetni, a fennmaradó összeget később esedékes iparűzési adó
fizetési kötelezettségre kívánom felhasználni.

5. A túlfizetés összegéből _______________________forintot kérek más adónemben/hatóságnál nyilvántartott lejárt esedékességű
köztartozásra átvezetni, a fennmaradó összeget később esedékes iparűzési adó fizetési kötelezettségre kívánom felhasználni.

6. A túlfizetés teljes összegének visszatérítését kérem.
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________________________ ________________________________ 

helység  év      hó nap     az adózó vagy képviselője 
   (meghatalmazottja) aláírása 

III. Más adónemben, hatóságnál nyilvántartott lejárt esedékességű köztartozására átvezetendő összegek

Sor-
szám 

Köztartozást nyilvántartó 
intézmény megnevezése 

Köztartozás 
fajtája 

Összeg 
(Ft) 

Köztartozáshoz tartozó pénzintézeti számlaszám 

Intézmény 
által 

alkalmazott 
ügyfél-

azonosító 
szám 

 1. 
 2. 
 3. 
 4. 
5.
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1. számú melléklet 
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 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). 
 
Nyilatkozatom a 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikk (8)-(9) bekezdéseiben írtak 
betartásához szükséges adatokat is tartalmazzák.1 

                                                
1 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. 
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2 Az egyesülésre és szétválásra vonatkozó szabályok, valamint és az egy és ugyanazon vállalkozás fogalma által érintett vállalkozások tekintetében is ki kell tölteni. 
3 Amennyiben a támogatásról még nem született döntés. 
4 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. 

2. Csekély összegű támogatások2 

Sor-
szá
m 

Támogatás 
jogalapja 
(bizottsági 
rendelet 
száma) 

Támogatást 
nyújtó 

szervezet 

Támogatás 
kedvezménye-
zettje és célja 

 

A támogatást 
ellenszolgáltatá

s fejében 
végzett közúti 
kereske-delmi 

árufuva-
rozáshoz vette 

igénybe? 

Kérelem 
benyúj-
tásának 
dátuma3 

Odaítélé
s 

dátuma 

Támogatás 
összege 

Támogatás bruttó 
támogatástartalm

a4 

Forin
t 

Eur
ó Forint Euró 
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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 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.5 
 
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). 

                                                
5 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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6 Amennyiben a támogatásról még nem született döntés. 
7 A 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 2. melléklete alapján. 
8 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.  

4. Adatok az azonos elszámolható költségek vagy a csekély összegű támogatással azonos célú kockázatfinanszírozási célú intézkedés 
vonatkozásában nyújtott állami támogatásokra 
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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 odaítélése9 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 

        (aláírás, pecsét) 
 

                                                
9 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 1407/2013/EU bizottsági rendelet10 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 
forintösszeget11, figyelemmel az egyesülésre valamint a szétválásra vonatkozó szabályokra12 
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. 

 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. 

o Ha egy vállalkozás két vagy több vállalkozásra válik szét, a szétválást 
megelőzően nyújtott csekély összegű támogatást az eredetileg a támogatásban 

                                                
10 1407/2013/EU bizottsági rendelet 2. cikk (2) bekezdés 
11 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. 
12 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikkének (8) és (9) bekezdés 
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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 
meghaladja-e 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 alkalmazandó13. 

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. 
 
 

 
 
 
 

 

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




