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• A Facebook-rek-
lámot nem, de saját 
honlap készítését már 
elszámoltathatják 
költségként azok a 
kis- és középvállal-
kozások, amelyek 
sikeresen pályáznak 
az állam által bizto-
sított, legtöbb 200 
ezer eurós beruházá-
si finanszírozásra. A 
támogatásból terület 
és ingatlan is vásárol-
ható – az igényléseket 
január végéig lehet 
benyújtani.

P ontosításokat közölt a gazda-
sági minisztérium a kis- és 
középvállalkozásoknak biz-

tosított, beruházásokra fordítható 
támogatásokra vonatkozóan, ame-
lyek esetében jelenleg az igénylési 
periódus zajlik. Mint arról korábban 
beszámoltunk, a 2020/130-as számú 
sürgősségi rendelet értelmében a 
kkv-k legtöbb 200 ezer eurós fi nan-
szírozásra nyújthatnak be kérést a 
január 29-ei határidőig.

Elszámolható költségek

A szaktárca a felmerülő kérdésekre 
válaszolva több pontosítást is közölt, 
egyebek mellett az elszámolható 
költségekkel kapcsolatban. Így kide-

rült, hogy a pályázók által benyújtott 
beruházási projekt népszerűsítését 
célzó eszközök közül csak azok el-
számolhatók, amelyeket a pályázat 
előírásai értelmében kötelezően tel-
jesíteni kell – például az újsághirde-
tések. Ezzel szemben például a Face-
book-reklámok vagy más internetes 
marketingeszközök költségei nem 
elszámolhatók. A kötelezően megje-
lentetett újsághirdetéseket és sajtó-
közleményeket nyomtatott lapokban 
és online portálokon is közölni kell, 
ugyanakkor a támogatásban része-
sülő cég saját honlap készítését is 
fedezheti a fi nanszírozásból. Azok-
nak a népszerűsítési eszközöknek 
a költségét egyébként, amelyeket a 
pályázat kötelező módon előír, de 

amelyeket a cég saját önrészéből fe-
dez, nem kell feltüntetni a beruházá-
si költségvetésben.

A minisztérium azt is közölte, hogy 
amennyiben a vállalkozás részt vesz 
különböző rendezvényeken, konferen-
ciákon, vásárokon, a pályázat kereté-
ben elszámolhatja a részvételi díjat, 
a standbérlést, az utazási és szállási 
költségeket legtöbb két személy részé-
re, valamint a cég beruházási projekt-
jének népszerűsítését célzó termékek 
szállítási és tárolási költségeit. Mindez 
az online rendezvények esetében is ér-
vényes – kivéve értelemszerűen a szál-
lítási és szállási költségeket.

Csak egy munkapontra 
költhető a pénz

Az elnyert támogatásból területet, 
különböző eszközöket és gépeket, 
valamint ingatlant, illetve úgyneve-
zett speciális építményeket is lehet 
vásárolni. A szaktárca közölte: speci-
álisnak minősülnek például az ipari 
és mezőgazdasági építmények, a le-
rakatok, valamint a távközlési és az 
elektromos energia, a víz, az üzem-
anyag és más ipari folyadékok szál-
lítására alkalmas infrastruktúrák. A 
tájékoztatásból az is kiderült, hogy a 
pályázaton nyertes beruházási pro-
jekt kivitelezése egy munkaponton 
valósulhat meg, azaz nem elszámol-
ható több munkapont megvásárlása.
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Január végéig pályázhatnak
Beruházási tervvel igényelhetik a vissza nem térítendő finanszírozást a kkv-k

„ A pályázók által benyúj-
tott beruházási projekt 
népszerűsítését célzó 
eszközök közül csak azok 
elszámolhatók, amelye-
ket a pályázat előírásai 
értelmében kötelezően 
teljesíteni kell – példá-
ul az újsághirdetések.

• Magánvagyonukkal is felelnek ezentúl az egyéni 
vállalkozói engedéllyel rendelkezők, valamint az egyéni 
és családi vállalkozások az államnak okozott anyagi 
károkért egy új törvénymódosítás értelmében.

M ódosult az adózás rendjé-
ről szóló, 2015/207-es számú 

törvénynek az egyéni vállalkozói 
engedéllyel (PFA) rendelkező sze-
mélyekre, valamint az egyéni és 
családi vállalkozásokra vonatkozó 
passzusa. Ennek alapján az említett 
jogi formában tevékenykedő vállal-
kozók immár nemcsak a vállalko-
zás vagyonával, hanem személyes 
tulajdonukkal, anyagi javaikkal is 
felelnek az esetlegesen az állam-
nak okozott pénzügyi károkért. Így 
amennyiben adósságot halmoznak 
fel az állammal szemben, a hatóság 
magánvagyonukat is elkobozhatja, 
ha a vállalkozás vagyona nem fe-
dezi az okozott kár értékét. A módo-
sítást a múlt héten hatályba lépett, 

2020/295-ös számú jogszabály írja 
elő, amelyet egyébként a pénzügy-
minisztérium egy korábbi sürgőssé-
gi rendelet tervezete alapján állított 
össze. A törvénymódosítás indok-
lása szerint az állammal szemben 
felhalmozott adósságok behajtása 
bizonyos esetekben nehézkes volt, 
ezt kívánták leegyszerűsíteni az új 
előírással.

Sz. I.

Az egyéni és családi vállalkozások magánvagyona is elkobozható

A kkv-k legtöbb 200 ezer eurós 
finanszírozásra nyújthatnak be kérést 
a január 29-ei határidőig
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Érdemes vigyázni. Az egyéni és 
családi vállalkozások már személyes 
javaikkal is felelnek az államnak 
okozott pénzügyi károkért
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