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Rendkívüli HírAdó
EU állami támogatási szabályok
változása 2014. januártól
Szemben a havi rendszerességgel jelentkező, bővebben kifejtett HírAdó Extrával, a
Rendkívüli HírAdóban igyekszünk a vállalatukat érintő jogszabály-módosításokról azonnali, rövid
tájékoztatást nyújtani.

Fejlesztési adókedvezmény és egyedi kormánydöntéssel odaítélhető támogatás egyelőre
csak 2013 végéig igényelhető

A 2014-2020 közötti uniós költségvetési ciklusban a jelenleg elérhető rendelettervezetek és a szabályozás iránya
alapján az állami támogatásokra vonatkozó szabályok a nagyvállalatok számára több szempontból is
jelentősen szigorodnak, az új szabályozási környezet egyes támogatási programok átalakulását, akár megszűnését
is eredményezheti.
2013. december 31-én lejár például az Európai Bizottság jóváhagyása többek között az egyedi
kormánydöntéssel odaítélhető támogatások rendszerére vagy a fejlesztési adókedvezményre vonatkozóan.
Egyelőre még nem végleges, hogy ezen támogatási rendszerek mikor kerülhetnek meghosszabbításra a
körvonalazódó új állami támogatási szabályok alapján, a meghosszabbítás maga pedig legkésőbb jövő év közepéig
lehet érvényben. Ezért amennyiben akár még véglegesen el nem döntött projekt megvalósítását tervezik az
elkövetkező években, amelyhez egyedi Kormánydöntésen alapuló támogatást (EKD) és/vagy fejlesztési
adókedvezményt terveznének igénybe venni, akkor
• EKD esetében a következő 1-2 hónapban javasolt ún. request list-et benyújtani (ami lehetővé teheti, hogy a
támogatási szerződés megkötésére és a támogatási döntésre, ezáltal a hatályos szabályok alapján történő
jogszerzésre, 2013 vége előtt sor kerüljön),
• Fejlesztési adókedvezmény esetében a bejelentés legkésőbb 2013 decemberéig megtörténjen, kérelem esetében
pedig olyan időben, hogy a minisztériumi döntés még 2013 vége előtt megszülethessen.
Külön mérlegelést igényel olyan beruházási vagy kutatás-fejlesztési projekt ütemezése, amely méreténél fogva az
Európai Bizottság előzetes jóváhagyását igényli.
Az új programozási időszakban megjelenő, többek között kutatást, technológiai fejlesztést, innováció megerősítését
célzó, környezetvédelem és energiahatékonyság növelését ösztönző, valamint a foglalkoztatottsági szintet növelő
projektek támogatására kiírt pályázatok várhatóan a következő év elejétől lesznek elérhetők, így a 2014-2020-as
uniós programozási időszakra tervezett projekteket, beruházásokat szintén érdemes átgondolni és az azokra történő
szakmai felkészülését az elkövetkező hónapokban megkezdeni.

Amennyiben a fentiekkel kapcsolatban bármilyen észrevétele, hozzáfűzni valója van, kérjük,
vegye fel a kapcsolatot szakértőinkkel az alábbi elérhetőségeken:

Dr. Kövesdy Attila

Dr. Kóka Gábor

Dr. Réczei Géza

Vezető Partner
Deloitte Zrt.
Tel: +36-1-428-6728
E-mail: akovesdy@deloitteCE.com

Partner
Deloitte Zrt.
Tel: +36-1-428-6972
E-mail: gkoka@deloitteCE.com

Partner
Deloitte Zrt.
Tel: +36-1-428-6767
E-mail: greczei@deloitteCE.com

Szakál László

Veszprémi István

Partner
Deloitte Zrt.
Tel: +36-1-428-6853
E-mail: lszakal@deloitteCE.com

Partner
Deloitte Zrt.
Tel: +36-1-428-6907
E-mail: iveszpremi@deloitteCE.com

A Deloitte név az Egyesült Királyságban “company limited by guarantee” formában alapított Deloitte Touche Tohmatsu Limited társaságra és tagvállalatainak hálózatára utal, melyek mindegyike
önálló, egymástól elkülönülő jogi személy. A Deloitte Touche Tohmatsu Limited és tagvállalatai jogi struktúrájának részletes bemutatását a következő link alatt találja: www.deloitte.hu/magunkrol.
A Deloitte számos iparágban nyújt könyvvizsgálati, valamint adó-, vezetési, pénzügyi tanácsadási és jogi szolgáltatásokat (ügyfeleinknek együttműködő ügyvédi irodánk, az Ember és Szarvas
Ügyvédi Iroda nyújtja a jogi tanácsadási szolgáltatásokat) állami és magáncégek részére egyaránt. Több mint 150 országban jelen lévő hálózatán keresztül a Deloitte világszínvonalú
szakértelemével és minőségi szolgáltatásaival segíti ügyfeleit abban, hogy megfeleljenek az előttük álló üzleti kihívásoknak. A Deloitte mintegy 200,000 szakértője egytől egyig arra törekszik,
hogy a kiválóság mércéjévé váljon.
© 2013 Deloitte Magyarország.

