A mezőgazdasági csekély összegű támogatás

1.

Általános szabályok

A mezőgazdasági termékek elsődleges termelésével foglalkozó vállalkozásoknak a
1408/2013/EU bizottsági rendelet1 alapján nyújtható csekély összegű támogatás. A rendelet
2. cikk (2) bekezdése szerinti egy és ugyanazon vállalkozás2 részére bármely három pénzügyi
év időszakában odaítélt mezőgazdasági csekély összegű támogatás összege tagállamonként
nem haladhatja meg a 15 000 eurónak megfelelő forintösszeget.3
Amennyiben egy mezőgazdasági termékek elsődleges termelésével foglalkozó vállalkozás a
1407/2013/EU bizottsági rendelet hatálya alá tartozó egy vagy több ágazatban is egyaránt
tevékenységet végez, illetve a 1407/2013/EU bizottsági rendelet hatálya alá tartozó egyéb
tevékenységeket folytat, az utóbbi ágazatok vagy tevékenységek vonatkozásában nyújtott
támogatásokra a 1407/2013/EU bizottsági rendelet rendelkezései alkalmazandók.
Amennyiben egy mezőgazdasági termékek elsődleges termelésével foglalkozó vállalkozás a
halászati és akvakultúra ágazatban is tevékenységet végez, az utóbbi tevékenységek
vonatkozásában nyújtott támogatásokra a 717/2014/EU bizottsági rendelet rendelkezései
alkalmazandók.
Összefonódás és felvásárlás esetén az egyesülő vállalkozásoknak a releváns időszakon belül
nyújtott valamennyi korábbi csekély összegű támogatást figyelembe kell venni annak
meghatározásához, hogy bármely – az új vagy a felvásárló vállalkozásnak nyújtandó – újabb
csekély összegű támogatás meghaladja-e a felső határt vagy a nemzeti korlátot. Az
összefonódást vagy felvásárlást megelőzően jogszerűen odaítélt csekély összegű támogatás a
műveletet követően is jogszerű marad.
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A Bizottság 1408/2013/EU rendelete (2013. december 18.) az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a
mezőgazdasági ágazatban nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról (HL L 352, 2013.12.24.,9–17. o.)
2 „Egy és ugyanazon vállalkozás”: e rendelet alkalmazásában valamennyi olyan vállalkozás, amelyek között az alábbi kapcsolatok legalább
egyike fennáll:
a) valamely vállalkozás rendelkezik egy másik vállalkozás részvényesei vagy tagjai szavazati jogának többségével;
b) valamely vállalkozás jogosult kinevezni vagy elmozdítani egy másik vállalkozás igazgatási-, irányítási- vagy felügyeleti testülete tagjainak
többségét;
c) valamely vállalkozás jogosult meghatározó befolyást gyakorolni valamely másik vállalkozás felett az utóbbi vállalkozással kötött
szerződés alapján vagy az annak alapító okiratában vagy társasági szerződésében meghatározott rendelkezésnek megfelelően;
d) valamely vállalkozás, amely részvényese vagy tagja egy másik vállalkozásnak, az adott vállalkozás egyéb részvényeseivel vagy tagjaival
kötött megállapodás szerint egyedül ellenőrzi az említett vállalkozás részvényesei, illetve tagjai szavazati jogának többségét.
Az első albekezdés a)–d) pontjában említett kapcsolatok bármelyikével egy vagy több másik vállalkozáson keresztül rendelkező
vállalkozásokat is egy és ugyanazon vállalkozásnak kell tekinteni.
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Az átváltásnál az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási
térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 35. §-a alapján kell eljárni.

Ha egy vállalkozás két vagy több külön vállalkozásra válik szét, a szétválást megelőzően
nyújtott csekély összegű támogatást az eredetileg a támogatásban részesülő vállalkozásnak
kell betudni, amely elvben azonos azzal a vállalkozással, amely a csekély összegű
támogatással támogatott tevékenységeket átvállalta. Ha erre nincs lehetőség, a csekély
összegű támogatást saját tőkéjük – a szétválás tényleges időpontjában érvényes – könyv
szerinti értéke alapján arányosan el kell osztani az új vállalkozások között.

2.

Eljárási és nyilvántartási kötelezettségek

A támogató a támogatás odaítélését megelőzően a kedvezményezett vállalkozás szabad
csekély összegű (de minimis) keretének ellenőrzése céljából az Mezőgazdasági és
Vidékfejlesztési Hivataltól erre vonatkozóan adatokat kér a vállalkozás regisztrációs száma
alapján.
A feleknek a támogatáshoz kapcsolódó iratokat az odaítélést követő 10 évig meg kell
őrizniük, és a támogató ilyen irányú felhívása esetén a támogatott köteles azokat bemutatni.
A csekély összegű támogatási jogcímen nyújtott támogatásokról az Európai Bizottság
kérésére 20 munkanapon belül információt kell szolgáltatni.
A támogatónak írásban tájékoztatnia kell a vállalkozást a támogatás bruttó támogatási
egyenértékben kifejezett összegéről és arról, hogy az csekély összegűnek minősül,
kifejezetten hivatkozva a rendeletre, valamint megadva e rendelet címét és az Európai Unió
Hivatalos Lapjában való kihirdetésének adatait (lásd az első lábjegyzetet).

3.

Kizárt ágazatok/tevékenységek:

a) olyan támogatás, amelynek összege a piacon forgalmazott termékek ára vagy mennyisége
alapján kerül rögzítésre;
b) a harmadik országokba vagy tagállamokba irányuló exporttal kapcsolatos
tevékenységekhez nyújtott támogatás, nevezetesen az exportált mennyiségekhez, az
értékesítési hálózat kialakításához és működtetéséhez vagy az exporttevékenységgel
összefüggésben felmerülő egyéb folyó kiadásokhoz közvetlenül kapcsolódó támogatás;
c) az importáruval szemben belföldi áru használatához kötött támogatás.
Amennyiben egy mezőgazdasági termékek elsődleges termelésével foglalkozó vállalkozás az
1407/2013/EU rendelet hatálya alá tartozó egy vagy több ágazatban is egyaránt
tevékenységet végez, illetve az említett rendelet hatálya alá tartozó egyéb tevékenységeket
folytat, az utóbbi ágazatok vagy tevékenységek vonatkozásában nyújtott támogatásokra az
említett rendelet rendelkezései alkalmazandók, feltéve, hogy az érintett tagállam megfelelő
eszközökkel – úgymint a tevékenységek szétválasztása vagy a költségek megkülönböztetése
révén – biztosítja, hogy a mezőgazdasági termékek elsődleges termelése ne részesüljön az
említett rendelet alapján nyújtott csekély összegű támogatásban.

Amennyiben egy mezőgazdasági termékek elsődleges termelésével foglalkozó vállalkozás a
halászati és akvakultúra ágazatban is tevékenységet végez, az utóbbi tevékenységek
vonatkozásában nyújtott támogatásokra a 717/2014/EU rendelet rendelkezései
alkalmazandók, feltéve, hogy az érintett tagállam megfelelő eszközökkel – úgymint a
tevékenységek szétválasztása vagy a költségek megkülönböztetése révén – biztosítja, hogy a
mezőgazdasági termékek elsődleges termelése ne részesüljön az említett rendelet alapján
nyújtott csekély összegű támogatásban.

4.

Támogatáshalmozódási szabályok

A mezőgazdasági termékek elsődleges termelésével foglalkozó ágazatban, valamint az
1407/2013/EU bizottsági rendelet hatálya alá tartozó egy vagy több ágazatban egyaránt
tevékenységet folytató vállalkozások esetében a mezőgazdasági termelő ágazatra tekintettel
az 1408/2013/EU bizottsági rendelet alapján nyújtott támogatások az 1407/2013/EU
bizottsági rendelet 3. cikkének (2) bekezdésében rögzített alkalmazandó felső határig
halmozhatók az utóbbi tevékenység(ek)re tekintettel nyújtott csekély összegű
támogatásokkal, feltéve, ha biztosítva van, az elsődleges mezőgazdasági termelőtevékenység
ne részesüljön az 1407/2013/EU bizottsági rendelet alapján nyújtott csekély összegű
támogatásban.
A mezőgazdasági termékek elsődleges termelésével foglalkozó ágazatban, valamint a
halászati és akvakultúra ágazatban egyaránt tevékenységet folytató vállalkozások esetében a
mezőgazdasági termelő ágazatra tekintettel a 1408/2013/EU bizottsági rendelet alapján
nyújtott támogatások a 717/2014/EU bizottsági rendeletben rögzített felső határig
halmozhatók az utóbbi tevékenységekre tekintettel 717/2014/EU bizottsági rendelettel
összhangban nyújtott csekély összegű támogatásokkal, feltéve, ha biztosítva van az
elsődleges mezőgazdasági termelőtevékenység ne részesüljön az 717/2014/EU bizottsági
rendelet alapján nyújtott csekély összegű támogatásban.
A mezőgazdasági csekély összegű támogatás nem halmozható azonos elszámolható
költségek vonatkozásában vagy azonos kockázatfinanszírozási célú intézkedés
vonatkozásában nyújtott állami támogatással, ha a támogatások halmozása túllépi bármely
csoportmentességi rendeletben vagy az Európai Bizottság által elfogadott határozatban
meghatározott maximális intenzitást vagy összeget.

