3. számú melléklet a VNT2020-1 azonosító számú pályázathoz

Az elszámolható és el nem számolható költségekre
vonatkozó részletes szabályok
I. Nem elszámolható költségek, függetlenül attól, hogy azok az Sztv. alapján beszámíthatók a
bekerülési értékbe:
1. a pályázó saját maga által előállított, forgalmazott eszköz, szoftver, saját maga által nyújtott
szolgáltatás, saját maga által forgalmazott rendszer bevezetésének költségei [Sztv. 50. § (5) bekezdése],
kivéve, ha ilyen eszköz előállítására kizárólag a pályázó képes, és az eszköz elszámolása során olyan
értéket alkalmaz, amely megfelel annak a piaci vételárnak, amelyet független harmadik felek egymás
között alkalmaznának,
2. a pályázónál meglévő termelőkapacitások telephelyen belüli vagy más telephelyre történő áthelyezési
költsége,
3. az előkészítési célú tevékenység költségei, különösen a pályázatkészítés, a pályázati menedzsment, a
kifizetési igénylés összeállítása, a megvalósíthatósági tanulmány készítése, a közjegyzői díj,
4. a forráslehetőségek feltérképezésére és pályázatírásra, továbbá a pályázat életútja alatti bármilyen, a
pályázat megvalósítására irányuló tanácsadás díja,
5. meglévő gépek átalakításának költségei, ha az átalakítás után a gép teljesítménye, paramétere nem
változik, ide nem értve az új technológia bevezetését,
6. eszközök leszerelési költsége,
7. olyan tárgyi eszköz bekerülési értéke, amelyet a pályázó csődeljárás vagy felszámolás alatt álló
társaságtól vagy végrehajtási eljárás alatt álló magánszemélytől szerzett be,
8. azon eszközök, berendezések, amelyek a támogatási kérelem benyújtása előtt bérleti vagy egyéb
hasonló konstrukció keretében, továbbá tesztelési, próbaüzemi céllal a pályázónál bármely telephelyen
már használatban voltak, továbbá a kétszázezer forint vagy annál kisebb bekerülési értékű tárgyi
eszközök,
9. készletek beszerzésének költségei,
10. fogyasztási cikkek beszerzésének költségei,
11. járművek, különösen közúti közlekedésre alkalmas gépjármű, vízi jármű, légi jármű, vasúti jármű,
továbbá pótkocsi, félpótkocsi beszerzésének költségei, a X. pontban meghatározott kivétellel;
12. az apportált eszközök értéke,
13. az olyan közvetítőkkel vagy tanácsadókkal kötött vállalkozási vagy megbízási szerződéssel
kapcsolatban felmerült költségek, amely szerződés a kifizetést a tevékenység összköltségének a
százalékos arányában határozza meg, kivéve, ha a részteljesítés lehetőségét a szerződés tartalmazza, és
az ilyen ténylegesen felmerült és kiegyenlített részköltségeket a végső pályázó alátámasztja a munka
vagy a szolgáltatás tartalmára és valóságos értékére való hivatkozással, részletes teljesítésigazolással,
14. az elhasználódott tárgyi eszköz eredeti állaga helyreállítását szolgáló, szinten tartó felújítási munka
költségei és az üzemszerű működést szolgáló költségek,
15. azok az eszközök, amelyek a pályázó által már használt tárgyi eszközöket, támogatható immateriális
javakat váltják ki anélkül, hogy a kiváltás a meglévő létesítmény kapacitásának bővítését, a létesítmény
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termékpalettájának a létesítményben addig nem gyártott termékekkel, szolgáltatással történő bővítését
vagy a termelési, szolgáltatási folyamat alapvető változását eredményezi,
16. visszlízingelt eszközök költségei,
17. hitelfelvétellel kapcsolatos díjak, garanciavállalási díj, jelzálog, egyéb biztosítéknyújtáshoz
kapcsolódó költségek,
18. franchise-díj,
19. adótanácsadás, könyvelés, jogi, üzletviteli, piackutatási tanácsadás díja,
20. adók - beleértve a levonható általános forgalmi adót (a továbbiakban: ÁFA) -, illetékek, egyéb
hatósági, közigazgatási díjak,
21. kamatráfordítások, valamint árfolyamveszteségek,
22. működési költségek, beleértve az utazási, szállásköltségeket és étkezési térítéseket is, ugyanakkor
ide nem értve a fedezetkezelői bankszámla vezetésének díját,
23. reprezentációs költségek,
24. jogszabályfrissítési díj,
25. fordítási költségek,
26. cégközi profit,
27. energiatermeléshez kapcsolódó eszközök, a VI. pontban meghatározott kivételekkel,
28. létesítmény felvásárlása, amennyiben arra nem piaci áron kerül sor,
29. cég tulajdonjogának megszerzése (üzletrész- és részvényvásárlás), apport, cégek átalakulásának
eredményeképpen bekövetkezett tulajdonszerzés (Sztv. 49. §),
30. hitelviszonyt megtestesítő, kamatozó értékpapír megszerzése,
31. ingyenesen szerzett eszközök [Sztv. 50. § (4) bekezdése],
32. pénzügyi lízing meghiúsulása esetén fizetett összeg (lízingdíj, költség vagy teher),
33. külföldi székhelyű vállalkozás magyarországi fióktelepének a működéshez, a tartozások
kiegyenlítéséhez biztosított eszközök értéke [Sztv. 50. § (7) bekezdése],
34. külföldi székhelyű vállalkozás vagy annak külföldi fióktelepe által a magyarországi fióktelep részére
átadott eszközök értéke [Sztv. 50. § (8) bekezdése],
35. az olyan bankszámláról kifizetett, beruházással kapcsolatos költségek, amelyet a pályázó a nem
jelentett be a lebonyolító szerv részére,
36. ingatlan esetében a vételár és a független ingatlanforgalmi értékbecsléssel megállapított piaci érték
különbsége.

II. Lízingköltség
A földterület, a telek, az épületek és az egyéb eszközök lízingbe vételével kapcsolatos költségek abban
az esetben számolhatóak el, ha a lízingügylet zártvégű pénzügyi lízing formájában valósul meg, és a
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lízingszerződés tartalmazza az eszköznek a lízing időtartam lejárta utáni megvásárlására vonatkozó
kötelezettségét.

III. Ingatlanbérléssel kapcsolatos költség
Amennyiben a beruházás megvalósításához új ingatlan vagy ingatlanrész – beleértve az új
irodahelyiséget is – bérlése válik szükségessé azok bérleti díja a kötelezettségvállalási időszak végéig
elszámolható.

IV. Az immateriális javaknak az alábbi feltételeknek kell megfelelniük:
a) kizárólag a pályázó és kizárólag a támogatásban részesült létesítményben használhatja fel azokat,
b) az érintett immateriális javak bekerülési értékét az Sztv. előírásai szerint, terv szerinti értékcsökkenési
leírással csökkentik,
c) piaci feltételek mellett, a vevőtől független harmadik féltől kell őket megvásárolni,
d) legalább a beruházás végéig a pályázó eszközei között kell szerepelniük, és ahhoz a beruházáshoz
kell kapcsolódniuk, amelyre a támogatást nyújtották,
e) nagyvállalkozások esetén az immateriális javak az elszámolható költségek maximum 50%-át tehetik
ki.

V. A támogatható tárgyi eszközöknek az alábbi feltételeknek kell megfelelniük:
a) a beszerzett tárgyi eszközöknek tartósan, legalább a fenntartási időszak végéig szolgálniuk kell a
támogatott tevékenységet,
b) az egy vállalatcsoporton belülről beszerzett új eszközök esetén az elszámolható költség nem
haladhatja meg az eladó könyveiben nyilvántartott összeget.

VI. Az energia termeléshez kapcsolódó eszközök költségei
A megújuló energia termeléséhez kapcsolódó eszközök költségei elszámolható költségeknek
minősülnek, amennyiben az alábbi feltételek együttesen teljesülnek:
a) a beruházás elsődleges célja nem az energiatermelés,
c) az energiatermelési kapacitás nem haladja meg a pályázó energiaigényét, valamint a megtermelt
energia legfeljebb 20%-át értékesítik.

VII. ÁFA
Ha a pályázó a beruházás, illetve a beruházás hasznosítása során ÁFA levonására nem jogosult, akkor a
támogatás számításának alapja a beruházás ÁFÁ-val növelt, bruttó összköltsége. A projekt
költségvetését bruttó módon kell megtervezni.
Ha a pályázó ÁFA-adóalany, vagy még nem ÁFA-adóalany, de a beruházással, illetve a beruházás
hasznosításával azzá válik és az általános forgalmi adó levonására egészben vagy részben jogosult, a
támogatás alapja a beruházás ÁFA nélkül számított nettó összköltsége.
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VIII. Használt eszközök
a) Nagyvállalat – az alábbi b) pont kivételével – csak új eszközt, középvállalat használt eszközt is
elszámolhat.
b) Nagyvállalat által beszerzett használt eszköz csak abban az esetben számolható el, amennyiben a
használt eszköz egy bezárásra került létesítmény eszköze, és az eladója a beruházótól független
harmadik fél (létesítményfelvásárlás).
IX. Ingatlanok
a) Olyan ingatlan, épület, amelynek a tulajdoni lapja értelmében a fő rendeltetési jellege nem
összeegyeztethető a beruházás jellegével (pl. lakóház, üdülő, stb.) nem minősül elszámolható
költségnek, kivéve, ha a beruházás befejezéséig sor kerül az ingatlan átminősítésére az ingatlannyilvántartásban.
b) A telekköltség a beruházás teljes elszámolható költségének 25%-áig vehetők figyelembe.
X. Nehéz tehergépkocsi
a) Nehéz tehergépkocsi vételára a beruházás teljes elszámolható költségének 25%-áig vehető
figyelembe és a beruházás befejezését követően legalább 3 évig a pályázó könyveiben kell
szerepelnie.
b) Nehéz tehergépkocsi: tehergépkocsi, vontató, valamint e járművekből és pótkocsiból álló
járműszerelvény, amelynek megengedett legnagyobb össztömege a 7,5 tonnát meghaladja.
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