



S u b s i d y A l e r t
Hungary • Issue 9 • 2 October 2009

EU & State Aid – Non-refundable subsidies

Támogatási szerződésben vállalt
kötelezettségek könnyítésével kapcsolatos
szerződésmódosítási lehetőség

Subsidy recipients now have the option of
modifying the commitments they have
undertaken in their subsidy agreements

A gazdasági válság hatásainak enyhítése

érdekében a Nemzeti Fejlesztési és

Gazdasági Minisztérium egyes pályázatok

esetén könnyítéseket vezetett be a vállalt

kötelezettségek (árbevétel vállalás,

foglalkoztatási kötelezettség, kapacitás

fenntartása) teljesítésére vonatkozóan.

A szerződésmódosítási lehetőség a

következő pályázatokra terjed ki:

 Gazdaságfejlesztési pályázat 2000;

 SZT-VE-12-2001 Versenyképes

beruházások támogatása;

 SZT-VE-13-2001 Európai regionális

vállalati központok kialakítása;

 SZT-2002-VE-12 Versenyképes

beruházások támogatása;

 SZT-2002-VE-13 Európai regionális

vállalati központok kialakítása;

 SZT-2002-VE-21 Környezetvédelmi

szempontú technológiaváltás

támogatása;

 SMART-2003-1 Versenyképes

beruházások támogatása;

 SMART-2003-2 Regionális vállalati

központok kialakításának

támogatása;

 SMART2004-5 Környezetvédelmi

szempontú technológiaváltás.

In order to mitigate the consequences of

the economic crisis, the Ministry for

National Development and Economy has

introduced easier conditions for subsidy

agreement commitments on revenue,

employment and capacity maintenance

for the following types of subsidy:

 Application for economic

development 2000;

 SZT-VE-12-2001 Subsidy for

competitive investments;

 SZT-VE-13-2001 Establishment of

shared service centres in Europe;

 SZT-2002-VE-12 Subsidy for

competitive investments;

 SZT-2002-VE-13 Establishment of

shared service centres in Europe;

 SZT-2002-VE-21 Subsidy for

technological change for

environmental protection

purposes;

 SMART-2003-1 Subsidy for

competitive investments;

 SMART-2003-2 Subsidy for the

establishment of shared service

centres;

 SMART2004-5 Technological

change for environmental

protection purposes.
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Tudja-e, hogy …
 … a gazdasági válság

hatásainak mérséklésére
egyes támogatási szerződések
kötelezettségvállalásai
tekintetében enyhítések
kerültek bevezetésre?

Did you know that…

 … in order to mitigate the
consequences of the economic
crisis, subsidy agreement
commitments can now be
modified?






A módosítás kizárólag a 2008-2010

közötti időszakra vállalt többlet

árbevételhez, foglalkoztatási

kötelezettséghez, illetve támogatással

létrehozott kapacitás fenntartásához

kapcsolódó kötelezettségeket érinti.

I. Árbevétel

A változás értelmében a bázis és többlet

árbevétel az eredeti vállalási értékéhez

képest a bázis 95%-ra módosul.

Amennyiben a szerződés értelmében a

többlet árbevétel vállaláshoz nulla bázis

került meghatározásra (zöldmezős

beruházások esetén), úgy a többlet

árbevétel vállalás – 2008-2010 közötti

időszak alatt – a szerződéses érték 75%-

ra csökken. Az enyhítés a 2008 előtti

kötelezettségvállalásokat nem érinti. A

kötelezettségvállalási időszakra (öt évre)

vonatkozó összes vállalás a módosult

éves vállalások értékének figyelembe

vételével csökken.

II. Foglalkoztatás

A módosítás szerint a létszámfenntartási

kötelezettség tekintetében – 2008-2010

közötti időszak vonatkozásában – az

átlagos állományi létszám nem lehet

alacsonyabb a bázislétszámnál. Fontos

változás, hogy az átlaglétszám

meghatározásakor a bérelt munkaerő is

figyelembe vehető. Amennyiben a

szerződés értelmében a bázislétszám

nulla volt, úgy a létszámvállalás

tekintetében a szerződéses érték 75%-át

kell teljesíteni.

III. Kapacitás fenntartása

A kapacitás fenntartásához kapcsolódó

kötelezettségek tekintetében is jelentős

módosításokat vezettek be. Amennyiben

a Kedvezményezett a támogatási

szerződésben szereplő valamennyi

kötelezettségét (árbevétel, létszám) öt

évnél korábban teljesíti, úgy a

támogatással létrehozott kapacitásra

vonatkozó fenntartási kötelezettség a

vállalások teljesítésével egy időben

megszűnik.

The change solely affects subsidy

agreement commitments undertaken for

the years 2008-2010 that relate to

revenue, employment and the

maintenance of capacity.

I. Revenue

Modified commitments on revenue will be

based on 95% of basis revenue. For

2008 to 2010, if the additional revenue

commitment was based on zero basis

revenue, as in the case of greenfield

investments, the additional revenue will

be reduced to 75% of the commitment

stated is the subsidy agreement. There

will be no change to commitments

undertaken before 2008. Overall

commitments for the five-year agreement

period will be modified by the

adjustments for 2008 to 2010.

II. Employment

According to the modification, regarding

the obligatory maintenance of the staff

number, the average staff number can

not be lower – in the years 2008-2010 –

than the basis staff number. It is an

important change that the hired staff can

also be taken into account when

determining the average staff number.

However, if the basis staff number was

zero, the modified commitment will be

75% of the original one stated in the

subsidy agreement.

III. Capacity maintenance

There will also be a significant change to

commitments on capacity maintenance. If

a subsidy recipient meets the

commitments it has undertaken on

revenue and staff numbers before the

five-year agreement period has ended,

the commitment on the maintenance of

capacity will also end when the other

commitments have been fulfilled.
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Legal Disclaimer: The material contained in this alert is
provided for general information purposes only and does
not contain a comprehensive analysis of each item
described. Before taking (or not taking) any action, readers
should seek professional advice specific to their situation.
No liability is accepted for acts or omissions taken in
reliance upon the contents of this alert.

If you no longer wish to receive Subsidy Alert, please
write to the following e-mail address: tax.alert@hu.pwc.com

© 2009 PricewaterhouseCoopers Kft. All rights reserved.
“PricewaterhouseCoopers” refers to the Hungarian firm of
PricewaterhouseCoopers Kft. or, as the context requires,
the network of member firms of PricewaterhouseCoopers
International Limited, each of which is a separate and
independent legal entity.

A fenti könnyítések kapcsán a támogatási

szerződés módosítását a

Kedvezményezettnek kell

kezdeményeznie. Az árbevétel, a létszám

és a kapacitás fenntartási kötelezettségre

vonatkozó enyhítéseken kívül az

esetlegesen fennálló egyéb

kötelezettségvállalásokra a fenti

módosítási lehetőség nem vonatkozik.

A támogatási szerződés módosításával

kapcsolatos kérdéseivel forduljon a

PricewaterhouseCoopers szakértőihez,

Lőcsei Tamáshoz (tel: +36 1 461 9358;

e-mail: tamas.locsei@hu.pwc.com)

vagy Kis Tündéhez (tel:

+36 1 461 9472; e-mail:

tunde.kis@hu.pwc.com).

Subsidy recipients will be responsible for

requesting changes to their agreements.

No other types of commitment than

those mentioned can be changed.

For further questions on modifications to

subsidy agreements, please contact our

PricewaterhouseCoopers specialists,

Tamás Lőcsei (Tel: +36 1 461 9358;

e-mail: tamas.locsei@hu.pwc.com) or

Tünde Kis (Tel: +36 1 461 9472; e-mail:

tunde.kis@hu.pwc.com).
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