A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal
144/2014. (IX. 22.) számú
KÖZLEMÉNYE
a csekély összegű támogatások igénybevételéhez kapcsolódó „egy és ugyanazon vállalkozás”
minőségről, valamint az alkalmazott üzleti évről történő nyilatkozattételi kötelezettségről
szóló 56/2014. (IV. 11.) számú MHV Közlemény módosításáról
I. A módosítás indoka
A hatályon kívül helyezett, az EK-Szerződés 87. és 88. cikkének a halászati ágazatban nyújtott
csekély összegű (de minimis) támogatásokra való alkalmazásáról és az 1860/2004/EK rendelet
módosításáról szóló 2007. július 24-i 875/2007/EK bizottsági rendelet helyébe lépő az Európai
Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a halászati és akvakultúra- ágazatban
nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2014. június 27-i
717/2014/EU bizottsági rendelet (a továbbiakban: halászati csekély összegű rendelet) a halászati
csekély összegű (a korábbi elnevezés szerint „de minimis”) támogatások vonatkozásában
bevezette az egy és ugyanazon vállalkozás fogalmát, valamint rendelkezik arról, hogy a
vállalkozás által alkalmazott pénzügyi év alapján kell a keretkihasználtságot ellenőrizni, hasonlóan
az 1408/2013/EU bizottsági rendelet, valamint az 1407/2013/EU bizottsági rendelet
rendelkezéseihez.
Mindezek alapján 2014. szeptember 5. napjától a halászati csekély összegű támogatás igénylőinek
is új nyilatkozattételi kötelezettségei keletkeztek.
A 2014. szeptember 5. napján hatályon kívül helyezett, az agrár- és vidékfejlesztési állami
támogatásokkal kapcsolatos egyes eljárási kérdésekről szóló 353/2012. (XII. 13.) Korm.
rendeletben foglalt szabályozás, így azon rendelkezés is, amely a csekély összegű támogatás
igénylője tekintetében 2014. március 28. napjától bevezette az egy és ugyanazon vállalkozás
minőségről, valamint az alkalmazott üzleti évről történő nyilatkozattételi kötelezettséget – a
halászati csekély összegű rendelet fentiek szerinti új rendelkezéseivel kiegészítve – beépítésre
került az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról
és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendeletbe.
Az új szabályozás miatt szükségessé vált a csekély összegű támogatások igénybevételéhez
kapcsolódó „egy és ugyanazon vállalkozás” minőségről, valamint az alkalmazott üzleti évről
történő nyilatkozattételi kötelezettségről szóló 56/2014. (IV. 11.) számú MHV Közlemény (a
továbbiakban: Közlemény) változásokkal érintett részeinek módosítása.
II. Módosuló rendelkezések
1) A Közlemény „III. A csekély összegű támogatások igénybevételéhez kapcsolódó
nyilatkozatok” című fejezetében „Az 1408/2013/EU bizottsági rendelet, valamint az
1407/2013/EU bizottsági rendelet alapján igénybe vehető csekély összegű támogatások
igényléséhez kapcsolódóan 2014. március 28. napjától bevezetett új nyilatkozatok:” helyébe az
alábbi szöveg lép:
„Az 1408/2013/EU bizottsági rendelet, valamint az 1407/2013/EU bizottsági rendelet alapján
igénybe vehető mezőgazdasági és általános csekély összegű támogatások igényléséhez
kapcsolódóan 2014. március 28. napjától, továbbá a 717/2014/EU bizottsági rendelet alapján
igénybe vehető halászati csekély összegű támogatások igényléséhez kapcsolódóan 2014.
szeptember 5. napjától bevezetett új nyilatkozatok:”

2) A Közlemény „IV. A csekély összegű támogatások igénybevételéhez kapcsolódó
nyilatkozatok benyújtása” című fejezetében előírtakat 2014. szeptember 5. napjától nem csak
az általános, illetve mezőgazdasági csekély összegű támogatások igénybevétele során kell
figyelembe venni, hanem minden halászati csekély összegű támogatás igénybevétele esetén is
be kell tartani.
3) A Közlemény „VII. Kapcsolódó jogszabályok” című fejezetének helyébe az alábbi szöveg lép:
„- Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű
támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet;
- az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a mezőgazdasági ágazatban
nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i
1408/2013/EU bizottsági rendelet;
- az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a halászati és akvakultúraágazatban nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2014. június 27-i
717/2014/EU bizottsági rendelet;
- a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb
intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény;
- az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a
regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet.”
4) A Közlemény „VII. Kapcsolódó jogszabályok” című fejezet általános tájékoztató részének
harmadik bekezdése helyébe az alábbi szöveg lép:
„Felhívjuk ügyfeleink figyelmét, hogy az „egy és ugyanazon vállalkozás” fogalmáról, a
„Tájékoztató a mezőgazdasági és az általános csekély összegű (de minimis) támogatások
odaítélésével összefüggésben bevezetett „egy és ugyanazon vállalkozás” fogalmának
alkalmazásáról” szóló, a 2014. március 27-én a kiadott Vidékfejlesztési Értesítő (LXIV. évfolyam
2. szám) tartalmazza, amelynek új elérési útvonala:
http://2010-2014.kormany.hu/hu/dok?page=1&source=5&type=301#!DocumentBrowse!”
III. A közlemény hatálya
Jelen közlemény a kihirdetése napján lép hatályba.
Jelen közlemény hatályba lépésével egyidejűleg a kvótán felüli cukor és izoglükóz 2011/2012-es
gazdasági évben csökkentett többletilletékkel történő uniós piacra bocsátáshoz kapcsolódó
igazolási kérelem eljárásrendjéről szóló 176/2011. (XII. 1.) számú MVH Közlemény hatályát
veszti.
Amennyiben a közlemény és a vonatkozó jogszabályok között ellentmondás vagy eltérés merül
fel, úgy minden esetben a jogszabályok rendelkezései az irányadóak.
További információk megtalálhatóak az MVH honlapján (www.mvh.gov.hu), illetve tájékoztatás
kérhető az ugyfelszolgalat@mvh.gov.hu e-mail címen.
Budapest, 2014. szeptember 22.
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