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Elszámolás 

 

1. Az állami támogatás igénybevételéhez megadott 2020. november 8-ai dolgozói létszámba 

kik tartoznak bele? 

Az a munkavállaló, aki munkavállalói jogviszonnyal rendelkezik a szálláshely-szolgáltatónál. Így 

a dolgozói létszámba beletartoznak a tartós táppénzen lévők, kismamák és a fizetés nélküli 

szabadságon lévők is.  

2. Az elszámolás során mit kérnek majd fedezetlen állandó költségekhez nyújtott támogatás 

esetében? 

A támogatás elszámolásához az 523/2020. (XI.25.) Korm. rendelet 1. mellékletében 

meghatározott beszámoló benyújtása szükséges. Ezen felül a fedezetlen állandó költségekhez 

nyújtott támogatás elszámolásához a támogatás felhasználását igazoló, számlákkal 

alátámasztott elkülönített nyilvántartás elkészítése szükséges. 

3. Az elszámolás során mit kérnek majd az átmeneti támogatás esetében? 

A támogatás elszámolásához az 523/2020. (XI.25) Korm. rendelet 1. mellékletében 

meghatározott beszámoló benyújtása szükséges. Az NTAK felületén, elektronikus 

nyomtatványon kell elszámolni az elnyert támogatással, legkésőbb 2021. február 28-ig. 

 

4. Egyéb állami támogatásnak minősül-e a szerződéssel foglalkoztatott szakmunkástanulók 
képzéséért kapott támogatás? 
 
A szerződéssel foglalkoztatott szakmunkástanulók képzéséért kapott támogatás az EUMSZ 

107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatásnak minősül (651/2014/EU bizottsági rendelet 

31. cikk szerinti képzési támogatás). Nem halmozódik ugyanakkor az állandó fedezetlen 

költségekre nyújtott bértámogatással, mert nem bérköltségre nyújtott támogatás. 

Amennyiben az állandó fedezetlen költségekre nyújtott támogatás keretében képzési 

költségeket is el akar számolni a pályázó, akkor a más forrásból nyújtott képzési támogatással 

érintett elszámolható költség más forrásból nem támogatott hányadára nem nyújtható állandó 

fedezetlen költségekre nyújtott támogatás. 

 

        5.  Fedezetlen állandó költségekre igényelte és kapta meg cégünk a támogatást. A megjelölt 

időszakban felmerült állandó költségeinket könyvelésünkben és a 2020. évi 

beszámolónkban elkülönítve kell-e nyilvántartanunk? 

A támogatás elszámolásához az 523/2020. (XI.25.) Korm. rendelet 1. mellékletében 

meghatározott beszámoló benyújtása szükséges. Ezen felül a fedezetlen állandó költségekhez 

nyújtott támogatás elszámolásához a támogatás felhasználását igazoló, számlákkal 

alátámasztott elkülönített nyilvántartás elkészítése szükséges. 

 



       6. A dologi kiadásokra igényelt támogatást mire költhetem? Miről kell számlát hoznom és 

hova kell feltöltenem?  

A dologi kiadások azok, amelyek a számviteli szabályok szerinti készletek, valamint 

szolgáltatások vásárlása, más befizetési kötelezettségek teljesítése, kamatfizetés és más, a 

működés során keletkező kiadások teljesítéséből származnak. Nem dologi kiadás a 

felhalmozási, fejlesztési célú kiadás. Dologi kiadás jellemzően az ingatlan üzemeltetéséhez, 

karbantartásához, kijavításhoz kapcsolódó beszerzések (pl. őrzés-védelem, tisztítószer, 

üzemeltetési anyagok, biztosítás stb.), a telefon, internetszolgáltatás ellenértéke, minden 

közüzemi díj, a posta- és bankköltségek, logisztikai szolgáltatások díja, szakmai anyagok (pl. 

élelmiszer-alapanyagok, irodaszer, nyomtatvány) beszerzésének ára stb. Elszámolni az NTAK 

felületén, elektronikus űrlapon kell 2021. február 28-ig. Amennyiben további információra van 

szüksége, egyeztessen könyvelőjével, vagy általános tájékoztatásért forduljon a NAV-hoz. 

 

7. A 485/2020. (XI. 10.) Korm. rendeletben leírt veszélyhelyzeti támogatás (a kiesett foglalások 

kompenzálására) esetében, a munkáltató mely időszakban kötelezett a munkavállalókat 

megtartani és a természetesen nekik bért fizetni. 

A rendeletben a támogatás feltételeként a 2010.11.08-án fennállott jogviszonyt fenn kell 

tartani 2020. november hónapra. 

 

8. 1 fő munkavállalónk 2020. november végén elhunyt. Ebben az esetben milyen módon 

szükséges igazolni a munkavállalói létszám csökkenését? 

Az elhunyt halotti anyakönyvi kivonatának másolatát kell elkülönítetten nyilvántartani. 

 


