Támogatási intenzitás
csökkenése
Budapesten
Hír-ADÓ

2010. november 4.
K+F és Állami támogatások

Támogatási
intenzitás
csökkenése
Budapesten
Jelen hírlevelünkben egy 2011. január 1-jén életbe lépő
jogszabályi változásról szeretnénk röviden tájékoztatni,
mely a Budapesten a következő évtől megvalósítandó
beruházási, vagy munkahelyteremtési típusú projektekhez
elnyerhető maximális támogatási összeget érinti

Jogszabályi háttér

“amennyiben még
2010. december 31.
előtt benyújtja a
pályázatát, illetve
adókedvezmény
esetén bejelentését
vagy kérelmét, még a
magasabb támogatási
intenzitás figyelembe
vételével számított
összeget kaphatja”

Magyarországon az egyes régiókban alkalmazandó támogatási intenzitás
maximumát – az európai uniós szabályozás alapján – a 85/2004-es, az
Európai Közösséget létrehozó Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti
állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási
térképről szóló Kormányrendelet (Rendelet) szabályozza. A Rendelet
előírásai alkalmazandóak mind a (hazai vagy európai uniós
társfinanszírozású) pályázatokból elnyerhető regionális beruházási
támogatás összegének, mind pedig a fejlesztési adókedvezmény kapcsán
maximálisan igénybe vehető adókedvezmény összegének
meghatározásakor. Budapesten jelenleg a támogatási intenzitás maximuma
25%, ez azt jelenti, hogy egy projekt összes elszámolható költségeinek
jelenértéken maximum 25%-áig nyerhető el regionális beruházási támogatás
pályázati forrásokból, illetve fejlesztési adókedvezmény formájában. A
támogatási intenzitás középvállalkozások esetén 10%-kal, kisvállalkozások
esetén 20%-kal növelhető.
2011. január 1-től a támogatási intenzitás maximuma – a régió fejlettségére
való tekintettel, az európai uniós szabályozásnak megfelelően – Budapesten
10%-ra fog csökkenni.

Gyakorlati alkalmazás
A támogatási intenzitás csökkenése azokat a beruházásokat érinti, melyekre
vonatkozóan a pályázati, vagy a fejlesztési adókedvezmény igénybevételére
vonatkozó dokumentáció benyújtása 2011. január 1-jét követően történik
meg. Tehát amennyiben egy Társaság egy 2011-ben kezdődő beruházási
projektjéhez még 2010. december 31. előtt benyújtja a pályázatát, illetve
adókedvezmény esetén bejelentését vagy kérelmét, még a magasabb
támogatási intenzitás figyelembe vételével számított összeget kaphatja meg
maximális támogatásként.
Fejlesztési adókedvezménynél munkahelyteremtést szolgáló beruházási
projektek esetén (ahol már akár egy munkahely teremtéséhez is igényelhető
fejlesztési adókedvezmény) az új munkavállalók személyi jellegű
ráfordításainak 24 havi összege, míg kapacitásbővítést vagy új kapacitások
kialakítását megvalósító beruházások esetén a beszerzett tárgyi eszközök és
immateriális javak bekerülési értéke képezhetik az elszámolható költségek
alapját.
Amennyiben egy Társaság megvalósítandó beruházási projekthez vagy
munkahelyteremtéshez vissza nem térítendő állami támogatást és fejlesztési
adókedvezményt is igénybe kíván venni, úgy fontos a költségelemek
megfelelő felmérése és átgondolása az elnyerhető támogatás összeg
optimalizálása miatt.
Amennyiben a fentebb ismertetett változás felkeltette érdeklődését, illetve
további információra lenne szüksége a fentiek gyakorlati alkalmazásával
kapcsolatban, várjuk szíves megkeresését!
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