
A Szerződés 87. és 88. cikkének a mezőgazdasági termékek előállításával foglalkozó kis- és
középvállalkozásoknak nyújtott állami támogatásokra történő alkalmazásáról szóló és a 70/2001/EK
rendeletet módosító 1857/2006/EK bizottsági rendelet értelmében nyújtott állami támogatásokról

adott tagállami tájékoztatás összefoglalása

(2008/C 281/09)

Támogatás száma: XA 433/07

Tagállam: Magyarország

Régió: Magyarország egész területe

A támogatási program megnevezése vagy az egyedi támo-
gatásban részesülő vállalkozás neve: Adóalap-kedvezmény,
csökkentett adókulcs, adókedvezmény

Jogalap:
– 2006. december 15-i 1857/2006/EK bizottsági rendelet a

Szerződés 87. és 88. cikkének a mezőgazdasági termékek
előállításával foglalkozó kis- és középvállalkozásoknak nyúj-
tott állami támogatásokra történő alkalmazásáról és a
70/2001/EK rendelet módosításáról,

– a társasági adóról és az osztalékadóról szóló, 1996. évi
LXXXI. törvény,

– a személyi jövedelemadóról szóló, 1995. évi CXVII. törvény

A támogatási program keretében tervezett éves kiadások,
illetve a vállalkozásnak nyújtott egyedi támogatás teljes
összege: Tervezett éves kiadás: 1 500 millió HUF

Maximális támogatási intenzitás: 40 % (három adóévben
legfeljebb 400 000 EUR)

A végrehajtás időpontja: 2008. január 1.
A program, illetve az egyedi támogatás nyújtásának időtar-
tama: 2013. december 31.

A támogatás célja:
Az 1857/2006/EK rendelet 4. cikke kerül alkalmazásra és olyan
beruházási költségekre vonatkozik a támogatási program,
amelyeket az említett cikk megenged. Ez akkor áll fenn, ha a
beruházás különösen a következő célt szolgálja:

– a termelési költségek csökkentését,

– az előállítás javulását vagy átcsoportosítását,

– minőségjavítását,

– a természeti környezet megóvását és minőségének javítását
vagy a higiéniai körülmények vagy az állatjólét színvonalának
javítását.

Az elszámolható költségek közé tartoznak a következők:

– ingatlanok építése, megszerzése vagy fejlesztése,

– gépek és berendezések – ideértve a számítógépes szoftvereket
is – vásárlása vagy lízingelése, az adott eszköz piaci értékének
erejéig,

– olyan nem építkezési célra szánt föld vásárlása, amely a
beruházás elszámolható költségeinek legfeljebb 10 százalékába
kerül.

Nem támogatható:

– a nehéz helyzetben lévő mezőgazdasági üzem,

– a közös piacszervezések létrehozásáról szóló tanácsi rendele-
tekben megállapított tiltások vagy korlátozások megszegését
jelentő cél (még akkor sem, ha ilyen tiltások és korlátozások
csak a közösségi támogatásokra vonatkoznak),

– víztelenítő vagy öntözőberendezések megvásárlása, kivéve, ha
a beruházás a korábbi vízfelhasználást a korábbi szint
legalább 25 százalékával csökkenti,

– a termelési jogok, állatok vásárlása,

– egyszerű pótló (szinten tartást szolgáló) beruházás,

– olyan termék előállítása, amely tejet, illetve tejterméket utánoz
vagy helyettesít

Az érintett ágazat(ok): Növénytermesztési és állattenyésztési
ágazat

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe:
Pénzügyminisztérium
József nádor tér 2–4.
H-1051 Budapest

Internetcím:
www.magyarkozlony.hu
http://www.magyarkozlony.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/
mk07155.pdf

MÁHR András
szakállamtitkár
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