Az Év Adótanácsadó Cége Közép-Európában
International Tax Review European Tax Awards
2012, 2013, 2014

Rendkívüli HírAdó
A képzési, tanműhely-létesítési és
-fejlesztési támogatások szabályai
Szemben a havi rendszerességgel jelentkező, bővebben kifejtett HírAdó Extrával, a
Rendkívüli HírAdóban igyekszünk a vállalatukat érintő jogszabály-módosításokról azonnali, rövid
tájékoztatást nyújtani.
2015. február 14-én új NGM rendelet lépett hatályba a képzési, tanműhely-létesítési és -fejlesztési
támogatásokról.
A legfontosabb általános változások az alábbiak:


a támogatásra való jogosultságról szóló miniszteri döntés és a támogatási szerződés megkötése
közötti idő 180 napról 30 napra rövidül,



ellenőrzésre a projektek „befejezése” után az eddigi 1 év helyett 2 évig kerülhet sor.

A képzési támogatás esetében:


megszűnik az általános képzés és a speciális képzés, minden képzésre 50%-os támogatási
intenzitás vonatkozik (ami 70%-ig növelhető),



nem elszámolható a szállásköltség,



ha a képzésben részt vevő munkavállalók létszáma a kérelemben megjelölt létszámhoz képest
csökken, a támogatás arányos csökkentésére 80%-os teljesülési arány alatt kerül sor,



nem támogatható a jogszabály által előírt vagy új beruházáshoz szükséges képzés,



a képzésben résztvevő munkavállalók legalább 70%-át teljes munkaidőben, munkaviszonyban kell
foglalkoztatni a képzés befejezése után legalább 18 hónapig,



minden képzettnél legfeljebb 18 hónap lehet az első, támogatásban részesülő képzés megkezdése
és az utolsó, támogatásban részesülő képzés befejezése közötti időszak.

A tanműhely-létesítési vagy -fejlesztési támogatás esetében:


a maximális támogatási intenzitás 73%,



a tanulói létszámba a kérelem benyújtásakor tanulószerződéssel foglalkoztatott azon tanulót is
figyelembe kell venni, akinek a képzése a létrehozandó tanműhelyben fog megvalósulni,



kedvezményezett elmúlt 2 éves árbevétele a gyakorlati képzésben részesített tanulószerződéses
tanulók után az Szht. 8. §-a szerint elszámolható éves csökkentő tétel összegének legalább
400%-a kell legyen,



megszűnik a fejlesztési támogatásból vásárolt és a támogatással létrehozott ingatlanra kötelező
ötéves jelzálogjog, illetve a lehetséges biztosítékok köre kibővül.
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