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2013. szeptemberi hírek

Pályázati hírek
Megjelent a Mikro-, kis- és középvállalkozások technológiai fejlesztése című kiírás a

Közép-magyarországi régióban

Megjelent a települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek eszközparkjának

fejlesztését, informatikai korszerűsítését támogató felhívás

LEADER- Megjelent a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák végrehajtásáról szóló VM rendelet

Hírek
24 milliárd forintos kerettel kertészeti gépbeszerzési pályázat indul

Uniós kifizetések előrehaladása

Fontos adóváltozások jönnek - Nagyot bukhat, ha nem lép még júliusban

Pályázati hírek

Megjelent a Mikro-, kis- és középvállalkozások technológiai fejlesztése című kiírás a Közép-
magyarországi régióban

Az Új Széchenyi Terv keretében 2013. július 23-án megjelent a „Mikro-, kis- és középvállalkozások
technológiai fejlesztése” című (KMOP-2013-1.2.1/A kódszámú) pályázati felhívás.

A pályázat keretében vállalkozások technológiafejlesztése céljából eszközbeszerzésre lehet
támogatást igényelni.

A pályázati kiírásra kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, szövetkezetek és egyéni
vállalkozók pályázhatnak, amelyek létszáma az utolsó lezárt üzleti évben legalább 1 fő volt.

Legalább 3 millió forint, legfeljebb 20 millió forint támogatás igényelhető, legfeljebb 35%-os támogatási
mértékkel.

A pályázatok benyújtása 2013. július 23-tól 2013. szeptember 30-ig lehetséges.
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Megjelent a települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek eszközparkjának fejlesztését,
informatikai korszerűsítését támogató felhívás

Az Új Széchenyi Terv keretében megjelent a „Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek
eszközparkjának fejlesztése, informatikai korszerűsítése” című (KEOP-1.1.1/C/13 kódszámú)
pályázati felhívás.

A KEOP-1.1.1/09-11 kódszámú konstrukcióval közösen a projektek megvalósítására 2007-2013.
időszakban 88,09 milliárd forint áll rendelkezésre, melyből minimum 7 milliárd forint jelen konstrukció
forrásaként kerül elkülönítésre.

A pályázatok benyújtására 2013. július 22-től van lehetőség.

LEADER- Megjelent a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák végrehajtásáról szóló VM rendelet

Megjelent a Magyar Közlönyben a vidékfejlesztési miniszter 35/2013. számú rendelete az Európai
Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák végrehajtásáról.

A pályázatok benyújtására az alábbi célterületeken lehetséges:

1. versenyképesség fejlesztése
2. környezetgazdálkodás
3. életminőség javító intézkedés

A fent felsorolt célterületeken belül igénybe vehető a támogatás közösségi célú fejlesztésre és
vállalkozásfejlesztésre egyaránt. A célterületeken belül az alábbi költségek számolhatók el:

1. építés
2. gépbeszerzés
3. rendezvény előkészítése és megvalósítása
4. képzés előkészítése és megvalósítása
5. tanulmánykészítés
6. marketing

A pályázatokat a pályázó csak a lakóhelye, vagy tartózkodási helye, székhelye, telephelye, fióktelepe
szerinti illetékes LEADER HACS területén megvalósuló tevékenységek fejlesztésére lehet benyújtani.

A pályázaton indulásra jogosultak:

1. települési önkormányzat
2. települési nemzetiségi önkormányzat
3. önálló jogi személyiséggel rendelkező önkormányzati társulás
4. működő mikro-, kis-, és középvállalkozás
5. induló mikro-, kis-, és középvállalkozás
6. egyéni vállalkozó
7. őstermelő
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Pénzügyi feltételek:

A támogatás összege minimum 200 ezer forint, maximum 50 millió forint lehet.

Benyújtási határidő:

A támogatás benyújtására 2013. június 17. és 2013. augusztus 31. között lehetséges.

Hírek

24 milliárd forintos kerettel kertészeti gépbeszerzési pályázat indul

Huszonnégy milliárd forintos, 35 százalékos intenzitású pályázati forrás nyílik kertészeti gépek,
berendezések beszerzésére, fejlesztésére augusztus 15-én – jelentette be a vidékfejlesztési miniszter
pénteken Verpeléten, egy mezőgazdasági vállalatnál tett látogatásán.

Uniós kifizetések előrehaladása

Az uniós intézményrendszer megfelelő ütemben dolgozza fel a beérkezett pályázatokat és fizeti ki a
támogatásokat. A 2013-as év közepére a szükséges ütemben folynak a kifizetések és
szerződéskötések. Magyarországon az Európai Unióhoz való csatlakozásunk óta soha akkora összeg
nem áramlott a gazdaságba, mint ebben a félévben.

A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (NFÜ) a 2007-2013-as fejlesztési időszakban rendelkezésre álló
mintegy 8200 milliárd forintnyi forrás 98 százalékáról döntött, illetve a keret már csaknem 50
százalékát ki is fizette a nyertes pályázóknak.

Az NFÜ összesen közel 60 ezer projektet támogatott (59 846), ennek a duplája érkezett be: több mint
120 ezer.

A kifizetések már meghaladták a 4ezer milliárd forintot, támogatási döntés pedig majdnem 8ezer
milliárd forintról született: pontosan 7871 ezer milliárdról. Az összeg folyamatosan változik, hiszen
hetente 20-30 milliárdos kifizetések történnek; csak ebben az évben eddig 658 milliárd forint kifizetése
történt meg. Az új pályázatok kiírása folyamatos, a szerződéskötések is jó ütemben haladnak, az
uniós csatlakozás óta a gazdaságba még soha annyi pénz nem áramlott, mint az idei első félévben.

A 2012-es év kiemelkedően jó volt, mivel rekordot döntöttek a kifizetések. A jelenlegi eredmények
alapján elmondható, hogy a számlakifizetések idén is a vártnál nagyobb arányban, jóval 1000 milliárd
fölött lesznek.
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Fontos adóváltozások jönnek - Nagyot bukhat, ha nem lép még júliusban

Augusztus elsejétől bevezetik a 6 százalékos ehót a kamatjövedelmekre, így már csak egy hetük
maradt a befektetőknek, hogy lezárják nyereséges üzleteiket vagy tartós befektetési számlát
nyissanak.

Már csak pár napjuk van a befektetőknek, hogy átgondolják, hogyan érintik őket a kamatjövedelem
adózásának változó szabályai és megtegyék a szükséges lépéseket. Az augusztus 1-jétől életbe lépő
új szabályozás alapelve, hogy az ezután keletkező kamatjövedelemre a 16 százalékos adó mellett 6
százalékos ehót (egészségügyi hozzájárulást) is kell fizetni, kivéve, ha a kamat magyar állampapírból
vagy legalább 80 százalékban magyar állampapírba fektető befektetési alapból származik. Az ehót a
kifizető (bank, brókercég) levonja.

Az augusztusi változásban leginkább azok érintettek, akik megtakarításaikat befektetési alapban,
bankbetétben vagy például vállalati kötvényben tartják (ide tartoznak a mostanában népszerű devizás
vállalati kötvények is), nekik az eszközök tartós befektetési számlára (tbsz) helyezése lehet a
megoldás. Részvényekre, devizára, árupiaci befektetésekre, pontosabban ellenőrzött tőkepiaci
műveletekre nem vonatkozik az új teher, és mentesülnek a tbsz-en, valamint nyugdíj-előtakarékossági
számlán (nyesz) tartott befektetések is.

A nyeszen elért jövedelem után nem kell ehót fizetni, de ez a konstrukció csak igazán hosszú távú
megtakarításoknál ajánlható. Ugyan jár utána állami támogatás, viszont a megtakarítás csak
nyugdíjcélra használható fel, vagyis a felhasználáshoz el kell érni a nyugdíjjogosultságot. Ha pedig
eleve nyugdíjas nyitja, akkor nincs állami támogatás és a korábbi három évvel szemben leghamarabb
tíz év múltán lehet felvenni adómentesen a pénzt. Ha a meghatározott idő előtt veszünk fel pénzt a
nyeszről, akkor a támogatást húszszázalékos büntetéssel növelten kell visszafizetni, a nyereség után
16 százalék az adó, de ehót ekkor sem kell fizetnünk. Egyéb korlátozások is érvényesek erre a
számlatípusra, például csak forinteszközök helyezhetők el, illetve az ide befolyó osztalék adóköteles.

Még júliusban lépni kell

A törvényi változás így leginkább a tbsz felé terelheti a megtakarítókat. Érdemes azonban még
augusztus elseje előtt tbsz-t nyitni, mivel az ezt követően nyitottakra szigorúbb szabályok érvényesek.
Ezentúl ugyanis a három éven belül megszüntetett tbsz nyeresége után nemcsak a 16 százalékos
adót, hanem az ehót is meg kell fizetni. (Az augusztus előtt nyitott tartós befektetési vagy tartós
megtakarítási számlák esetében viszont csak az adót.) Ha három és öt év között szüntetjük meg a
tbsz-t, akkor változatlanul 10 százalék az adókulcs és nincs eho sem, ha pedig kivárjuk az öt évet
vagy többet, akkor adó- és ehomentes lesz az elért hozam.

Változik a kamatadó és a tőzsdei veszteség szembeállíthatósága is. Amennyiben a befektető az év
végéig nyilatkozik erről a brókercégnél, úgy az augusztus 1. előtt képződött kamatadó még
csökkenthető az ellenőrzött tőkepiaci üzletek árfolyamveszteségével, az ez utáni kamatadóra viszont
ez nem vonatkozik és a szembeállíthatóság intézménye jövőre teljesen megszűnik. Így ez a szabály is
a tbsz és persze az állampapírpiac felé tereli a megtakarítókat.

A jelenleg nem tbsz-en lévő kamatjövedelmet is érdemes lehet realizálni még júliusban, mivel az
augusztus előtt realizált kamatjövedelem vagy befektetési jegy nyeresége szembeállítható az
ellenőrzött tőkepiaci műveletek veszteségével. A befektetők számára összességében kedvezőtlen
változásokon belül kedvező megoldás, hogy ha nem realizáljuk eddigi kamatadó alá tartozó
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jövedelmünket, csak az év későbbi részében, ehofizetési kötelezettség csak az augusztus után befolyt
kamat után keletkezik.

A legrosszabbul az osztalékot felvevők járnak

Nem új szabály, de jó tudni, hogy a legrosszabbul azok járhatnak, akik osztalékot vesznek fel nem
EGT (Európai Unió)-tagállamból, például amerikai részvény után. Ekkor a 16 százalék adó mellett 14
százalék ehót is fizetni kell. A 14 százalékos eho felső korlátja személyenként 450 ezer forint (ide
tartozik a bér vagy a nem tőzsdei részvény osztaléka utáni eho is), vagyis ennek elérése után adott
évben már nem kell további ehót fizetni. A 14 százalékos és a 6 százalékos (kamatjövedelem utáni)
eho viszont nem vehető egy kalap alá és a 6 százalékosnak nincs is felső határa.

Befektetési szolgáltatóktól származó információink szerint az elmúlt hetekben sokszorosára nőtt a
számlanyitási aktivitás. Leginkább a tbsz vonzó a befektetők körében, ami a fentiek alapján racionális
döntésnek tűnik.


