Az EMVA társfinanszírozású intézkedések Irányító Hatóságának
14/2013 (II. 11.) közleménye
az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a nem mezőgazdasági
tevékenységgé történő diverzifikálásra nyújtandó támogatások részletes
feltételeiről szóló 129/2012. (XII. 17.) VM rendelet értelmezéséről
Tekintettel arra, hogy az Irányító Hatósághoz számos kérdés érkezett a támogatási
rendelet egyes rendelkezéseit illetően, az Irányító Hatóság az alábbi, jogalkotói
szándéknak megfelelő értelmezéseket teszi közzé:
I.

Őstermelő adóbevallása

Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a nem mezőgazdasági
tevékenységgé történő diverzifikálásra nyújtandó támogatások részletes feltételeiről
szóló 129/2012. (XII. 17.) VM rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) „Nem
mezőgazdasági tevékenységgé történő diverzifikálásra nyújtandó támogatás (a
továbbiakban: támogatás) igénybevételére jogosult az az ügyfél, akinek 2011. évben
a mezőgazdasági tevékenységből származó árbevétele a teljes árbevételének 50%-át
meghaladta, és az éves nettó árbevétele vagy mérlegfőösszege legfeljebb 2 millió
eurónak megfelelő forintösszeg.”

Az őstermelőnek a 2011. évi személyi jövedelemadó bevallása alapján mindennemű –
más, nem őstermelői tevékenységből származó – jövedelme (pl. munkabér) is
vizsgálásra kerül, és ha az alapján nem állapítható meg, hogy 2011. évben a
mezőgazdasági tevékenységből származó bevétele a teljes jövedelmének az 50%-át
meghaladta, akkor elutasításra kerül, ennek az a célja, hogy az életvitelszerűen
mezőgazdasági

tevékenységgel

foglalkozó

támogatást.
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II.

Mikrovállalkozás létrehozása

Rendelet 2. § (4) „Amennyiben az ügyfél csak őstermelői minősítéssel rendelkezik
a) kizárólag a 4. § (5) bekezdésben, és a 4. § (6) bekezdés a) pontjában meghatározott
tevékenységekre nyújthat be támogatási kérelmet;
b) az a) ponttól eltérő támogatott tevékenység esetén a támogatási kérelem
benyújtásával vállalnia kell, hogy a támogatás jóváhagyását követően az első
kifizetési kérelem benyújtásának időpontjáig mikrovállalkozást hoz létre.”
Az őstermelőnek a pályázat benyújtását követően kell létrehoznia a mikrovállalkozást,
azonban az is elegendő ha egyéni vállalkozóvá válik, mivel a mikrovállakozás
fogalmába az egyéni vállalkozó is beletartozik. Amennyiben nem kíván egyéni
vállalkozóvá válni, úgy célszerű egyszemélyes társaságot (kft., rt.) alapítania, ha
viszont többszemélyes vállalkozást hoz létre, úgy a támogatási határozattal
rendelkező őstermelőnek a többszemélyes vállalkozásban tulajdonosnak, valamint
vezető tisztségviselőnek kell lennie. A pályázat benyújtása előtt már létező
mikrovállalkozás nem vonható be a fenti rendelkezés szerint – a tevékenységének
bővítésével sem, ugyanis a már létező mikrovállalkozás esetén fennállhatnak egyéb
kizáró ok (pl. kettős finanszírozás).

III. Gazdaságon belüli tevékenység

Rendelet 4. § (5) „Az ügyfél az alábbi turisztikai szálláshelyfejlesztéseket kizárólag
gazdaságon

belül,

mezőgazdasági

tevékenységéhez,

a

mezőgazdasági

tevékenységéhez kapcsolódó földterületéhez és mezőgazdasági hasznosítású
épületeihez kapcsolódóan valósíthatja meg:”

A rendelkezés a gazdaságon belül meghatározás alatt nem együttes (konjunktív)
feltételt szab, hanem mellérendelt felsorolást, tehát a fejlesztés gazdaságon belül
háromféleképpen valósulhat meg:
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1. az ügyfél kizárólag a mezőgazdasági tevékenységéhez, a mezőgazdasági
tevékenységéhez kapcsolódó földterületéhez kapcsolódóan valósítja meg a
fejlesztést („zöldmezős” beruházás is támogatható);
2. az ügyfél kizárólag mezőgazdasági hasznosítású épületeihez kapcsolódóan
valósítja meg a fejlesztést;
3. az ügyfél mind a mezőgazdasági tevékenységéhez kapcsolódó földterületéhez
és mind a mezőgazdasági hasznosítású épületeihez kapcsolódóan valósítja meg
a fejlesztést.

Budapest, 2013. február 11.

Búsi Lajos
IH vezető
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