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• Módosította a parla-
ment a kis- és közepes 
vállalkozások támo-
gatására vonatkozó 
előírást, így a további-
akban olyan jogi sze-
mélyek is igényelhetik 
a mikrotámogatást, a 
forgótőkeként, vala-
mint beruházásokra 
fordítható juttatást, 
amelyek korábban nem 
tartoztak azok körébe, 
akik kérelmezhették a 
finanszírozást.

S Z É C H E L Y  I S T V Á N

B ővítették azoknak a kis- és 
közepes vállalkozásoknak 
a körét, amelyek különbö-

ző állami támogatásokat igényel-
hetnek, amivel a kormány a koro-
navírus-járvány, illetve az ennek 
nyomán bevezetett szigorító intéz-
kedések negatív gazdasági hatá-
sait kívánja enyhíteni. A finanszí-
rozásokra vonatkozó 2020/130-as 
számú sürgősségi kormányren-
deletet nemrég hirdette ki Klaus 
Johannis államfő, ezt megelőzően 
pedig a parlament több ponton is 
módosította a rendeletet elfogadó 
2020/220-as számú jogszabályt.

A kormány által biztosított 2000 
eurós mikrotámogatást eddig egyé-
ni vállalkozói engedéllyel (PFA) 
rendelkezők, gazdasági tevékeny-
séget folytató nemkormányzati 
szervezetek és alkalmazottal nem 
rendelkező mikrovállalkozások 
igényelhették. A módósítások ré-
vén további tevékenységi kódokkal 
(CAEN) bővült a kedvezményezet-
tek köre, így a juttatást kérhetik 
többek között könyveléssel, pénz-
ügyi átvilágítással és pénzügyi 
tanácsadással foglalkozó cégek, 
továbbá kiállítás-, vásár- és rendez-
vényszervezők is. A 2000 eurós tá-

mogatásra egyelőre csak előregiszt-
rálni lehet a granturi.imm.gov.ro 
oldalon, az ígéretek szerint viszont 
hamarosan elindítják az igénylési 
periódust is.

Többen kérhetnek beruházási 
finanszírozást is

Ugyancsak bővítették azoknak a 
jogi személyeknek a körét, ame-
lyek beruházásokra fordítható tá-
mogatást igényelhetnek 50 ezer és 
200 ezer euró közötti értékben. A 
juttatást a szőlőtermesztők, a ren-
dezvény-, kiállítás- és vásárszer-

vezők is kérhetik, továbbá azok a 
nemkormányzati szervezetek is 
igényelhetik, amelyek kulturális 
vagy szociális területen folytatnak 
gazdasági tevékenységet. Módosul-
tak ugyanakkor az igénylés kedvező 
elbírálására vonatkozó kritériumok. 
Eszerint elbíráláskor a benyújtott 
beruházási terv és az illető pályá-
zó tevékenységi köre mellett fi gye-
lembe veszik az aktuálisan rendel-
kezésre álló humánerőforrást, a 
pályázónak az előző évi gazdasá-
gi-pénzügyi helyzetét, valamint a 
befektetési terv megvalósítása után 
várható gazdasági-pénzügyi helyze-

tét. A regisztrációs periódus egyéb-
ként nem indult még el a beruházási 
fi nanszírozások esetében sem.

Kibővítik a támogatási alapot

A sürgősségi rendeletben szereplő 
harmadik támogatásformát szintén 
kis- és közepes vállalkozások igé-
nyelhetik legfeljebb 150 ezer euró 
értékben, az összeget pedig forgó-
tőkeként használhatják fel. A fi nan-
szírozási programot ugyanakkor 
egyelőre felfüggesztették, mivel az 
erre szánt keretet néhány nap alatt 
kimerítették a pályázók, a kormány 
azonban ígérete szerint 500 millió 
euróval fogja bővíteni támogatási 
alapot. A parlament által megsza-
vazott módosítások értelmében a 
juttatást a továbbiakban szőlőter-
mesztők és -kereskedők, valamint 
azok a nemkormányzati szervezetek 
is igényelhetik, amelyek a kulturá-
lis, a sport- és a szociális ágazatban 
folytatnak gazdasági tevékenységet. 
A kedvezményezettek körébe tartoz-
nak továbbá az ingatlankereskedők, 
az állatorvosi rendelők és a szépség-
szalonok is.

Egy másik fontos módosítás, 
hogy bizonyos kategóriába tartozó 
jogi személyeknek nem kell felmu-
tatniuk a támogatás igényléséhez 
a sürgősségi helyzetre vonatkozó 
bizonylatot. Ilyen helyzetben van-
nak például azok a kereskedők, 
akik bevételük nagy részét vásáro-
kon valósítják meg, idén azonban 
ezek hiányában jelentős keresettől 
esnek el, a bizonylatot viszont nem 
igényelhették, mert az elmaradt te-
vékenységük nem tavasszal zajlott.

Bővült a kedvezményezettek köre
Hamarosan újraindítják a regisztrációt és bővítik a kkv-k támogatására szánt pénzkeretet

• A jogi és a természetes személyeknek is lehetősé-
gük van kérelmezni az állammal szemben felhalmozott 
adósságuk átütemezését, továbbá adókedvezményben 
részesülnek azok a cégek, amelyek finanszírozzák az al-
kalmazottak koronavírustesztjét – többek között ezeket 
a pénzügyi könnyítéseket vezette be nemrég a kormány.

A dó- és pénzügyi könnyítéseket 
biztosít a kormány mind a jogi, 

mind a természetes személyeknek, 
akik a koronavírus-járvány okozta 
válság miatt küszködnek anyagi ne-
hézségekkel. A Hivatalos Közlönyben 
nemrég megjelent 2020/181-es sür-
gősségi kormányrendelet adósság-át-
ütemezést, a munkaadóra vonatkozó 
adókedvezményt, valamint bizonyos 
esetekben illetékmentességet ír elő, 
továbbá meghosszabbít már koráb-
ban bevezetett engedményeket.

A sürgősségi rendelet egyrészt 
december 25-ig meghosszabbítja azt 
a periódust, amíg felfüggesztik azon 
személyek bankszámlájának zárolá-
sát, akik adósságot halmoztak fel az 

állammal szemben, illetve erre a pe-
riódusra nem számolnak fel büntető-
kamatot az aktuális tartozásokra. Az 
eredetileg meghatározott határidő 
október 25-én járt volna le.

A kormány ugyanakkor újabb 
periódust jelölt meg, amikor az ál-
lammal szemben tartozással ren-
delkezők igényelhetik az adósságuk 
átütemezését – az erre vonatkozó ké-
réseket november 1. és jövő év már-
cius 31. között nyújthatják be. Az át-
ütemezés az idén július 31-ig felgyűlt 
tartozásokra vonatkozik.

Egy új intézkedés azokra a jogi és 
természetes személyekre vonatkozik, 
akik a szükségállapot bevezetése – 
idén március 16. – után halmoztak 

fel tartozást, ők december 15-ig kér-
hetik adósságuk átütemezését egy 
általuk kidolgozott visszafi zetési 
javaslattervvel. Az intézkedést azok 
igényelhetik, akik a szükségállapot 
előtti adósságukat a kérés benyújtá-
sáig törlesztik. Az átütemezést azon 
természetes személyek esetében al-
kalmazzák, akik március 16. utáni 
tartozása legalább 500 lej volt, míg 

jogi személyek esetében a minimális 
érték 5000 lej.

A sürgősségi kormányrendelet to-
vábbá azt is előírja, hogy adókedvez-
ményben részesülnek azok a munka-
adók, akik kifi zetik alkalmazottaik 
koronavírustesztjét. Ebben az esetben 
a jövedelemadót és nyugdíj-hozzájá-
rulást sem kell fi zetni a szóban forgó 
összegekre. A kedvezmény október 26-

tól igényelhető, az azelőtti időszakra 
nem vonatkozik az intézkedés.

Egy további intézkedés a turiszti-
kai és közélelmezési vállalkozásokra 
vonatkozik, amelyeknek az október 
26. és december 31. közötti időszak-
ra sem kell befi zetniük az ágazati 
külön adót. Továbbá mentesülnek 
a bírság alól azok a jogi személyek, 
amelyek még nem kapcsolták ösz-
sze pénztárgépüket az adóhatóság 
egységes elektronikus rendszerével. 
Korábban arról volt szó, hogy azok 
a vállalkozások, amelyek nem teszik 
ezt meg július 1. és szeptember 30. 
között, 8000 és 10 ezer lej közötti bír-
ságra számíthatnak, most azonban a 
kormány haladékot adott számukra.

Sz. I.

Év végéig kérelmezhető a tartozások átütemezése

A törvénymódosítás értelmében 
több kkv juthat pénzügyi támogatáshoz
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A munkaadók az alkalmazottaik számára 
kifizetett koronavírustesztek költségére is 
állami kedvezményeket kérhetnek
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