TÁMOGATÁSOKAT VIZSGÁLÓ IRODA
TÁJÉKOZTATÓ
a 2016. évre módosítani tervezett helyi iparűzési adóról szóló rendelet előkészítéséhez az
önkormányzati adóhatóságok számára
Hivatkozással a Nemzetgazdasági Minisztérium által NGM/44217/2015. iktatószám alatt
kibocsátott Tájékoztatóban1 foglaltakra, a Támogatásokat Vizsgáló Iroda (a továbbiakban:
TVI) a módosítani tervezett helyi adórendeletek mielőbbi előkészítése érdekében –
figyelemmel a tervezett törvényi változásokra is – az alábbi tájékoztatást nyújtja az
önkormányzati adóhatóságok számára a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 39/C.§-a
alapján a helyi iparűzési adó vonatkozásában nyújtható adómentességgel, illetve
adókedvezménnyel összefüggésben.
A csekély összegű állami támogatásokra vonatkozó szabályok
A TVI felhívja a támogatást nyújtók figyelmét, hogy az adózással összefüggő egyes
törvények módosításáról szóló 2015. évi LXXXI. törvény módosításai nem csupán a Htv-ben
2016. január 1-jétől újonnan megjelenő, a településen egészségügyi szolgáltatást nyújtó
háziorvosok, házi gyermekorvosok, védőnők és a fogorvosi alapellátást nyújtó fogorvosok
számára helyi iparűzési adóban nyújtható adóelőny, hanem a Htv. 39/C. §-ának (1)-(3)
bekezdés szerinti mentesség, kedvezmény is 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 (HL L
352., 2013. 12.24., 1.o.) (a továbbiakban: 1407/2013/EU bizottsági rendelet) szabályaival
összhangban nyújtható.
A jogalkotásról szóló 2011. évi CXXX. törvény (Jat.) 2. §-ának (3) bekezdés értelmében a
jogszabály hatálybalépésének időpontját úgy kell megállapítani, hogy elegendő idő álljon
rendelkezésre a jogszabály alkalmazásra való felkészülésre. A jogszabályok megalkotásakor
biztosítani kell – többek között –, hogy a jogszabály megfeleljen a nemzetközi jogból és
az európai uniós jogból eredő kötelezettségnek is.
Az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról
és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 7. §-ának (1) – (2)
bekezdései értelmében a támogatást nyújtónak a támogatási tervezetet – a hivatkozott
kormányrendelet (4) bekezdésében meghatározottak kivételével – be kell jelentenie az
európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter)
részére. A miniszter a 37/2011. (III. 22.) Korm. rendeletben meghatározott feladatait a
Támogatásokat Vizsgáló Iroda, mint az állami támogatások versenyszempontú vizsgálatáért
felelős szervezet útján látja el.

1

Tájékoztató a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény és a gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény
2016. évtől hatályos normaszövegéről az önkormányzati adóhatóságok részére.
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A fentieknek megfelelően azon települési önkormányzatoknak, amelyek hatályos
adórendeletükben meghatározott, a Htv. 39/C. §-ának (1) – (3) bekezdései szerint korábban
adómentességet, adókedvezményt állapítottak meg és azt a továbbiakban is működtetni,
vagy új – csekély összegű támogatásnak minősülő – mentességet, kedvezményt tartalmazó
adórendeletet kívánnak hatályba léptetni, a 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet értelmében az
adórendelet vagy rendelet-módosítás tervezetét – annak elfogadás előtt – meg kell küldeniük
a Miniszterelnökség Támogatásokat Vizsgáló Iroda részére elektronikus úton a
tvi@me.gov.hu címre.
A TVI a támogatási tervezetet kizárólag európai uniós versenyjogi értelemben vett állami
támogatási szempontból vizsgálja.
Ennek megfelelően az önkormányzati adórendelet tervezetnek mindkét jogcím (azaz 1) a
Htv. 39/C. (2) szerinti 2,5 millió forintot meg nem haladó vállalkozási szintű adóalap után
nyújtott, valamint 2) a Htv. 39/C.§ (4) szerinti háziorvos, védőnő vállalkozó számára nyújtott
adómentesség, adókedvezmény) tekintetében meg kell felelnie az összeegyeztethetőségi
jogalapként megjelölt 1407/2013/EU bizottsági rendelet alábbi szabályainak.
Értelemszerűen, amennyiben az önkormányzat csak az egyik jogcímet vezeti be, a megfelelés
csak annak tekintetében biztosítandó.


A rendeletnek tartalmaznia kell, hogy a jogcímek alapján nyújtott kedvezmény
1407/2013/EU bizottsági rendelet hatálya alá tartozó csekély összegű támogatásnak
minősül, megadva a 1407/2013/EU bizottsági rendelet teljes címét és az Európai
Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének adatait.



Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 2. cikk (2) bekezdése 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 forintösszeget. Ez a csekély
összegű támogatás teherszállító járművek vásárlására nem vehető igénybe.



Amennyiben egy vállalkozás az ellenszolgáltatás fejében végzett közúti kereskedelmi
árufuvarozás mellett olyan tevékenységet is végez, amelyre a 200 000 eurónak
megfelelő felső határ vonatkozik, a vállalkozásra a 200 000 eurónak megfelelő felső
határ alkalmazandó, feltéve, hogy a támogatást nyújtó megfelelő eszközökkel – pl. a
tevékenységek szétválasztása vagy a költségek megkülönböztetése révén – biztosítja,
hogy a közúti árufuvarozási tevékenységnek juttatott támogatás összege nem haladja
meg a 100 000 eurónak megfelelő forintösszeget.



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. o., a továbbiakban: 360/2012/EU rendelet)
megfelelően nyújtott csekély összegű támogatással a 360/2012/EU bizottsági
rendeletben meghatározott felső határig (500 000 euró) halmozható. Az
1407/2013/EU bizottsági rendelet szerinti csekély összegű támogatás más csekély
összegű támogatásokról szóló rendeleteknek megfelelően nyújtott csekély összegű
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támogatással az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikkének (2) bekezdésében (200
000/100 000 eurós felső határok) meghatározott felső határig halmozható.


A csekély összegű támogatás nem halmozható azonos támogatható költségek
vonatkozásában vagy azonos kockázatfinanszírozási célú intézkedés vonatkozásában
nyújtott állami támogatással, ha a támogatások halmozása túllépi bármely
csoportmentességi rendeletben vagy a Bizottság által elfogadott határozatban az
egyes esetek meghatározott körülményeire vonatkozóan rögzített maximális
intenzitást vagy összeget.



A támogató az érintett vállalkozástól még a támogatás odaítélése előtt papíron vagy
elektronikus formában nyilatkozatot szerez be az adott vállalkozás által az előző két
pénzügyi év és a folyó pénzügyi év során e rendelet vagy más, csekély összegű
támogatásokra vonatkozó rendeletek alapján kapott csekély összegű támogatásokról.



A támogatás nyújtójának kötelessége, hogy felhívja a kedvezményezett figyelmét
arra, hogy a csekély összegű támogatási jogcímen nyújtott támogatáshoz kapcsolódó
minden iratot az odaítélést követő 10 évig meg kell őriznie és a támogatást nyújtó
ilyen irányú felhívása esetén azokat köteles bemutatni. A csekély összegű támogatási
jogcímen nyújtott támogatásokról az Európai Bizottság kérésére 20 munkanapon
belül információt kell szolgáltatni.



A támogatónak írásban tájékoztatnia kell a vállalkozást a támogatás bruttó
támogatási egyenértékben kifejezett összegéről és arról, hogy az csekély összegűnek
minősül, kifejezetten hivatkozva a rendeletre, valamint megadva a 1407/2013/EU
bizottsági rendelet címét és az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének
adatait.

A fenti szabályok önkormányzati adórendeletben történő rögzítésének hiányában a TVInek nem áll módjában a támogatási tervezetet jóváhagyni. A TVI jóváhagyása nélkül a
rendelet nem léphet hatályba.
Ha a TVI megállapítja, hogy a bejelentett támogatási tervezet (jelen esetben a települési
önkormányzat Htv. 39/C. § (1) – (4) bekezdései szerinti adóelőnyt biztosító rendelettervezete) megfelel a 1407/2013/EU bizottsági rendelet feltételeinek, állásfoglalást ad ki.
Az állami támogatásról rendelkező jogszabály tervezetét csak a TVI-nek a hivatkozott
kormányrendelet 11. §-ának (1) bekezdése szerinti állásfoglalása kiadását követően lehet a
képviselő-testület elé bocsátani.
Az önkormányzati adóhatóságoknak az adórendelet tervezetben rögzítendő csekély
összegű állami támogatási szabályokról szóló jogszabályi szövegjavaslatot, valamint ezen
szabályok alkalmazására vonatkozó részletes információkat a TVI jelen tájékoztatóhoz
csatolt 1. számú mellékletében találnak.
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A csekély összegű állami támogatásnak minősülő adómentességi, adókedvezményi
szabályokat tartalmazó adórendeleteknek módosítása és megalkotása, valamint az
adórendelet tartalma és logikai tagolása során figyelemmel kell lenni a
jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII. 14.) IRM rendeletben meghatározott európai
uniós jogi aktusára, állami támogatásokra vonatkozó európai uniós jogi rendelkezések,
jogharmonizációs záradék tartalmára és alkalmazási követelményeire is.
Budapest, 2015. november 25.

Gyürkés Anita
főosztályvezető-helyettes

Melléklet: Szövegjavaslat a 2016. évre módosítani tervezett helyi iparűzési adóról szóló
rendelet előkészítéséhez az önkormányzati adóhatóságok számára
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1. számú melléklet
SZÖVEGJAVASLAT
a 2016. évre módosítani tervezett helyi iparűzési adóról szóló rendelet előkészítéséhez az
önkormányzati adóhatóságok számára
A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 2016. január 1-i hatállyal módosuló 39/C.§-a
alapján a települési önkormányzatok által nyújtott adómentesség, 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 (a továbbiakban: 1407/2013/EU bizottsági rendelet)
szabályaival összhangban nyújtható.
Erre figyelemmel a támogatást nyújtók (jelen esetben a települési önkormányzatok) kötelesek
a Htv. 39/C. § (1) – (5) bekezdései szerinti adóelőnyt biztosító rendelet-tervezetükbe az
összeegyeztethetőségi jogalapként megjelölt csekély összegű (de minimis) támogatásra
vonatkozó 1407/2013/EU bizottsági rendelet alábbi szabályait megfelelő módon2
beilleszteni.
Ennek hiányában a Támogatásokat Vizsgáló Irodának nem áll módjában a támogatási
tervezetet jóváhagyni.
__ §
Értelmező rendelkezések
„(__) Jelen rendelet alkalmazásában:
- állami támogatás: az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos
eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 2. § 1. pontja
szerinti támogatás,
- egy és ugyanazon vállalkozás: az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 2. cikk (2) bekezdése szerinti
vállalkozás.”
__§
Adómentesség, adókedvezmény
(1) A __§ (__)-(__)3 bekezdésben meghatározott adókedvezmény/adómentesség4 formájában nyújtott
támogatás csekély összegű támogatásnak minősül, amelyet kizárólag 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) (a továbbiakban
1407/2013/EU bizottsági rendelet) szabályai alapján lehet nyújtani.
(2) A kedvezményezett az adókedvezmény/adómentesség5 következtében megszerzett előnyt – az
1407/2013/EU bizottsági rendelet 1. cikke (2) bekezdésének kivételével – nem használhatja az
1407/2013/EU bizottsági rendelet 1. cikkének (1) bekezdésében meghatározott kivételek szerinti
célokra, továbbá – az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikk (2) bekezdésének megfelelően – közúti
2

Jelen szövegjavaslat együttesen tartalmazza a Htv. 39/C.§ (2) és a Htv. 39/C.§ (4) bekezdés szerinti
adómentességre/adókedvezményre való hivatkozást. Amennyiben a támogatást nyújtó önkormányzat csak az
egyik jogcímen biztosít támogatást a kedvezményezettnek, továbbá mindkét jogcím esetében vagy teljes
adómentességet vagy adókedvezményt nyújt, úgy a jelzett helyen értelemszerűen a megfelelő szövegjavaslat
alkalmazandó.
3
Az önkormányzati rendeletnek a 2016. január 1. napjától hatályos Htv. 39/C.§ (2) és (4) bekezdése szerinti
adómentességet / adókedvezményt rögzítő §-át szükséges feltüntetni.
4
A megfelelő támogatási formát kérjük kiválasztani.
5
A megfelelő támogatási formát kérjük kiválasztani.
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kereskedelmi árufuvarozás ellenszolgáltatás fejében történő végzése céljából teherszállító jármű
vásárlására.
(3) A kedvezményezettnek az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 5. cikkének (1) bekezdése
figyelembevételével – az ott meghatározott feltételek teljesítésének megállapítására alkalmas módon –
nyilatkoznia kell a részére a támogatás odaítélésének évében és az azt megelőző két pénzügyi évben
nyújtott csekély összegű támogatások támogatástartalmáról.6 A nyilatkozat7 jelen rendelet ___számú8
mellékletét képezi.
(4) A kedvezményezett és az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 2. cikk (2) bekezdése 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
forintösszeget, figyelembe véve az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikkének (8) és (9) bekezdését
is. 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.
(5) 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. o.) megfelelően nyújtott csekély
összegű támogatással a 360/2012/EU bizottsági rendeletben meghatározott felső határig halmozható.
Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet szerinti csekély összegű támogatás más csekély összegű
támogatásokról szóló rendeleteknek megfelelően nyújtott csekély összegű támogatással az
1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikkének (2) bekezdésében meghatározott felső határig
halmozható.
(6) A csekély összegű támogatás nem halmozható azonos támogatható költségek vonatkozásában vagy
azonos kockázatfinanszírozási célú intézkedés vonatkozásában nyújtott állami támogatással, ha a
támogatások halmozása túllépi bármely csoportmentességi rendeletben vagy a Bizottság által
elfogadott határozatban az egyes esetek meghatározott körülményeire vonatkozóan rögzített maximális
intenzitást vagy összeget.
(7)A támogatást nyújtó (önkormányzat) írásban tájékoztatja a kedvezményezettet a támogatás bruttó
támogatási egyenértékben kifejezett összegéről és arról, hogy az csekély összegűnek minősül. Az
igazolás jelen rendelet __számú9 mellékletét képezi.10
(8) A kedvezményezettnek a támogatáshoz kapcsolódó iratokat az odaítélést követő 10 évig meg kell
őriznie, 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.”

6

A de minimis nyilatkozatoknak az egyes adóalanyokra irányadó bevallási határidőig szükséges a támogatást
nyújtó rendelkezésére állnia.
7
Az Európai Bizottság által elfogadott tartalmú de minimis nyilatkozat minta elérhető a
http://tvi.kormany.hu/de-minimis oldalon a „de minimis nyilatkozat” címszó alatt.
8
A mellékletek folyó számozásának megfelelően kitöltendő.
9
A mellékletek folyó számozásának megfelelően kitöltendő.
10
Az igazolás minta elérhető a http://tvi.kormany.hu/de-minimis oldalon a „de minimis igazolás” címszó alatt.
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