
1 

NYILATKOZAT 

az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. bekezdése szerinti átmeneti 
támogatás esetén 

1. Kedvezményezett adatai

Név:  

Adószám:

Aláírásra jogosult képviselő:

(jelölje X-szel ) 
 Egyesülés a folyamatban lévő és az azt megelőző két adóév során  
 Szétválás a folyamatban lévő és az azt megelőző két adóév során  

Egyesülés, szétválás ideje: _________   ___________   _________ 
   (év)             (hónap)           (nap) 

2. Adatok az egy és ugyanazon vállalkozásokról
Nyilatkozom, hogy az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 2. cikk (2) bekezdése értelmében a kedvezményezett 
az alábbi vállalkozásokkal minősül egy és ugyanazon vállalkozásnak. 
Vállalkozás neve Adószáma 

A 2021. június 30. napjáig odaítélt átmeneti támogatások bruttó támogatástartalma nem haladhatja meg 
vállalkozásonként a 800.000 eurónak, a halászati és akvakultúra-ágazatban végzett tevékenység 
esetében vállalkozásonként a 120.000 eurónak, az elsődleges mezőgazdasági termelés esetében 
pedig vállalkozásonként a 100.000 eurónak megfelelő forintösszeget. [Az átváltásnál az Atr. 35. § (1) 
bekezdése alapján kell eljárni.] 

Ha egy vállalkozás több ágazatban, és köztük a halászati és akvakultúra-ágazatban is tevékeny vagy 
elsődleges mezőgazdasági termeléssel is foglalkozik, úgy számviteli elkülönítéssel biztosítania 
szükséges a 4.12. pontban meghatározott eltérő tevékenységekre vonatkozó felső határok betartását, 
és azt, hogy a részére összesen odaítélt teljes maximális összeg ne haladja meg a 800.000 eurónak 
megfelelő forintösszeget.  

Azonos elszámolható költségek esetén az átmeneti támogatás abban az esetben halmozható az 
1407/2014/EU bizottsági rendelet szerinti csekély összegű támogatással, ha támogatáshalmozás nem 
vezet az átmeneti támogatásként nyújtható maximális támogatási összeg túllépéséhez.  
Azonos elszámolható költségek esetén az átmeneti támogatás abban az esetben halmozható más 
állami támogatással, ha az nem vezet a csoportmentességi rendeletekben vagy az Európai Bizottság 
jóváhagyó határozatában meghatározott legmagasabb támogatási intenzitás túllépéséhez.  
Az átmeneti támogatás különböző elszámolható költségek esetén halmozható más állami támogatással. 
Az átmeneti támogatás halmozható elszámolható költségekkel nem rendelkező állami támogatással. 



2 

1 Az egyesülésre és szétválásra vonatkozó szabályok, valamint és az egy és ugyanazon vállalkozás fogalma által érintett vállalkozások tekintetében is ki kell tölteni. 
2 Amennyiben a támogatásról még nem született döntés. 
3 a számításokhoz bruttó, vagyis adókat és egyéb terheket is tartalmazó adatokat kell használni

3. Átmeneti támogatások1

Sor-
szám 

Támogatás jogalapja 
(bizottsági rendelet 

száma) 

Támogatást 
nyújtó szervezet 

Támogatás 
kedvezménye-
zettje és célja 

Kérelem 
benyújtásának 

dátuma2 

Odaítélés 
dátuma 

Támogatás bruttó támogatástartalma3 

Forint Euró
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4 Amennyiben a támogatásról még nem született döntés. 

4. Adatok az azonos elszámolható költségek vonatkozásában nyújtott állami támogatásokra

Sor-
szám 

Támogatás 
jogalapja 

(uniós állami 
támogatási 

szabály) 

Támogatást 
nyújtó 

szervezet 

Támogatási 
kategória 

Kérelem 
benyújtásának 

dátuma4 
Odaítélés dátuma 

Azonos elszámolható költségek 
teljes összege 

Maximális 
támogatási intezitás 
(%) vagy maximális 
támogatási összeg 

Forint Euró
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Nyilatkozom, hogy a kedvezményezett aláírásra jogosult képviselője vagyok, és a fent megadott adatok 
helyesek. 

Hozzájárulok ahhoz, hogy a fenti adatokat a tárgyban illetékes szerveknek az adatkezelő átadja. 

Tudomásul veszem, hogy amennyiben a támogatási igény benyújtása és a támogatás odaítélése közötti 
időszakban a támogatáshalmozás szempontjából figyelembe veendő – azaz az igénybe vett támogatás 
jogcíme szerint az R. 10. § (2) bekezdés, illetve a 12. § (1) bekezdés szerinti maximális támogatási 
összeg túllépésével járó – más támogatást ítéltek oda, úgy Kedvezményezett e körülményről 
haladéktalanul értesíteni köteles értesíteni köteles a támogatást nyújtót, és köteles megfelelően 
módosított adattartalommal újból kiállítani a jelen nyilatkozatot. 

Kelt:  

…………………………….. 
Képviseltre jogosult személy 

(aláírás, pecsét) 




