1. számú melléklet
A BIZOTTSÁG 2008. augusztus 6-i 800/2008/EK RENDELETE a Szerződés 87. és
88. cikke alkalmazásában a támogatások bizonyos fajtáinak a közös piaccal
összeegyeztethetőnek nyilvánításáról (általános csoportmentességi rendelet)
I. MELLÉKLET
A kkv meghatározása
1. cikk

Vállalkozás
Egy vállalkozás gazdasági tevékenységet folytató egységnek tekintendő jogi formájától
függetlenül. Ez különösen magában foglalja a kézművesipari vagy egyéb tevékenységet
folytató önálló vállalkozókat vagy családi vállalkozásokat, valamint a rendszeres
gazdasági tevékenységet folytató személyegyesüléseket vagy szövetkezeteket.
2. cikk
A vállalkozástípust meghatározó alkalmazotti létszám és pénzügyi határértékek
(1) A mikro-, kis- és középvállalkozások (kkv-k) típusba a 250-nél kevesebb személyt
foglalkoztató vállalkozások tartoznak, amelyek éves árbevétele nem haladja meg az 50
millió eurót, és/vagy az éves mérlegfőösszegük értéke nem haladja meg a 43 millió
eurót.
(2) A kkv típuson belül a kisvállalkozás annak meghatározása szerint olyan vállalkozás,
amely 50-nél kevesebb személyt foglalkoztat, és amelynek éves árbevétele és/vagy éves
mérlegfőösszegének értéke nem haladja meg a 10 millió eurót.
(3) A kkv típuson belül a mikrovállalkozás annak meghatározása szerint olyan
vállalkozás, amely 10-nél kevesebb személyt foglalkoztat, és amelynek éves árbevétele
és/vagy éves mérlegfőösszegének értéke nem haladja meg a 2 millió eurót.
3. cikk
Az alkalmazottak számának és a pénzügyi határértékek kiszámításakor figyelembe vett
vállalkozástípusok
(1) „Független vállalkozás” minden olyan vállalkozás, amely nem minősül a (2) bekezdés
szerinti partnervállalkozásnak vagy a (3) bekezdés szerinti kapcsolt vállalkozásnak.
(2) „Partnervállalkozások” azok a vállalkozások, amelyek nem minősülnek a (3) bekezdés
szerinti kapcsolt vállalkozásnak, és amelyek között a következő kapcsolat áll fenn: egy
vállalkozás (fölérendelt vállalkozás) egyedül vagy a (3) bekezdés szerinti egy vagy több
kapcsolt vállalkozással közösen valamely másik vállalkozás (alárendelt vállalkozás)
tőkéjének vagy a szavazati jogának legalább 25 %-ával rendelkezik.
Mindazonáltal egy vállalkozás még abban az esetben is függetlennek tekinthető, tehát
nem rendelkezik partnervállalkozásokkal, ha a következő beruházók ezt a 25 %-os
határértéket elérik vagy meghaladják, feltéve, hogy azok - egyénileg vagy közösen - az
érintett vállalkozásnak nem a (3) bekezdés szerinti kapcsolt vállalkozásai:
a) nyilvános befektetési vállalatok, vállalkozásitőke-társaságok, rendszeres vállalkozásitőkebefektetési tevékenységet végző egyének vagy egyének csoportja, akik tőzsdén nem
jegyzett társaságokba fektetnek bele saját tőkét (üzleti angyalok), feltéve hogy ezen

üzleti angyalok által eszközölt összes beruházás ugyanabban a vállalkozásban kevesebb,
mint 1 250 000 euró,
b) egyetemek vagy nonprofit kutatóközpontok,
c) intézményi befektetők, ideértve a regionális fejlesztési alapokat,
d) kevesebb, mint 10 millió euró költségvetéssel rendelkező és kevesebb, mint 5 000
lakost képviselő független helyi hatóságok.
(3) „Kapcsolt vállalkozások” azok a vállalkozások, amelyek között az alábbi kapcsolatok
valamelyike fennáll:
a) a vállalkozás rendelkezik a részvényesek vagy tagok szavazati jogának többségével
egy másik vállalkozásban,
b) a vállalkozás jogosult kinevezni vagy elmozdítani egy másik vállalkozás igazgatási,
irányítási vagy felügyeleti testülete tagjainak többségét,
c) a vállalkozás jogosult valamely másik vállalkozás felett meghatározó befolyás
gyakorolására e vállalkozással kötött Szerződés alapján vagy az alapító okiratában vagy
társasági Szerződésében meghatározott rendelkezésnek megfelelően,
d) a vállalkozás, amely valamely másik vállalkozás részvényese vagy tagja, e vállalkozás
többi részvényesével vagy tagjával kötött megállapodás alapján egyedül irányítja a másik
vállalkozásban a részvényesek vagy tagok szavazati jogának többségét.
Feltételezni kell, hogy nem áll fenn meghatározó befolyás, ha a (2) bekezdés második
albekezdésében felsorolt befektetők közvetlenül vagy közvetve nem vesznek részt az
érintett vállalkozás irányításában, a részvényesként őket megillető jogok sérelme nélkül.
Azon vállalkozás vagy a (2) bekezdésben említett bármely befektető, amely egy vagy
több másik vállalkozáson keresztül az első albekezdésben leírt kapcsolatok
valamelyikével rendelkezik, szintén kapcsolt vállalkozásnak tekintendő.
Azon vállalkozás, amely természetes személyen vagy közösen eljáró természetes
személyek csoportján keresztül e kapcsolatok valamelyikével rendelkezik, szintén
kapcsolt vállalkozásnak tekintendő, amennyiben tevékenységét vagy annak egy részét
ugyanazon érintett piacon vagy szomszédos piacon végzi.
„Szomszédos piac” egy termék vagy szolgáltatás piaca, amely az érintett piachoz képest
közvetlenül az értékesítési lánc előző vagy következő szintjén helyezkedik el.
(4) A (2) bekezdés második albekezdésében megállapított esetek kivételével egy
vállalkozás nem tekinthető kkv-nak, ha a tőke vagy a szavazati jogok legalább 25 %-át
közvetlenül vagy közvetve, egyénileg vagy közösen, egy vagy több állami szerv irányítja.
(5) A vállalkozások független vállalkozási, partnervállalkozási vagy kapcsolt vállalkozási
jogállásukról nyilatkozatot tehetnek, amely magában foglalja a 2. cikkben a határértékek
tekintetében megállapított adatokat. A nyilatkozatot abban az esetben is megtehetik, ha
a tőke megoszlása nem teszi lehetővé annak pontos meghatározását, hogy a tőke kinek
a tulajdonát képezi, ebben az esetben a vállalkozás jóhiszeműen kijelentheti, hogy
jogosan feltételezheti, hogy a tőke 25 %-át vagy nagyobb részét nem birtokolja egy
másik vállalkozás vagy több, egymással kapcsolt viszonyban lévő vállalkozás. Az ilyen
nyilatkozatok nem érintik a nemzeti vagy közösségi szabályok által előírt ellenőrzéseket
és vizsgálatokat.
4. cikk
Az alkalmazotti létszámhoz, valamint a pénzügyi határértékekhez és a referencia
időszakokhoz felhasznált adatok
(1) Az alkalmazotti létszám és a pénzügyi határértékek meghatározásához
felhasználandó adatok a legutolsó jóváhagyott számviteli időszakhoz kapcsolódó, éves
szinten kiszámított adatok. Ezeket a számlák zárásának napjától kezdődően kell
figyelembe venni. Az árbevétel adatot a hozzáadottérték-adó (HÉA) és egyéb közvetett
adók levonásával kell számítani.

(2) Amennyiben, a számlák zárásának napján a vállalkozás megállapítja, hogy éves
szinten meghaladta a 2. cikkben megállapított alkalmazotti létszámot vagy pénzügyi
határértéket, illetve e létszám vagy határérték alá esik, nem veszíti el a mikro-, kis- vagy
középvállalkozási jogállását, illetve nem szerez ilyet kivéve, ha a vállalkozás ezeket a
határértékeket két egymást követő számviteli időszakban átlépi.
(3) Újonnan alapított vállalkozások esetében, amelyek számláit még nem zárták le, a
felhasználandó adatokat a pénzügyi év folyamán készített jóhiszemű becslésből kell
származtatni.
5. cikk
Alkalmazotti létszám
Az alkalmazotti létszám az éves munkaerőegységek (ÉME) számával egyenlő, azaz azon
személyek számával, akik teljes munkaidőben dolgoztak az érintett vállalkozásban vagy
annak megbízásából az adott referenciaév egészében. Azon személyek munkája, akik
nem dolgoztak egész évben, vagy részmunkaidőben dolgoztak, tekintet nélkül a munka
időtartamára, valamint a szezonális munkavállalók munkája az ÉME törtrészének számít.
Az alkalmazottak magukban foglalják:
a) munkavállalók,
b) a vállalkozásnál dolgozó, a vállalkozásnak alárendelt személyek, akik a nemzeti jog
értelmében munkavállalónak minősülnek,
c) tulajdonos-vezetők,
d) a vállalkozásban rendszeres tevékenységet folytató tagok, akik részesülnek a
vállalkozás pénzügyi hasznából.
Nem számítanak alkalmazottaknak az ipari tanulói foglalkoztatásra vonatkozó, illetve
szakképzési szerződés alapján a vállalkozásnál szakképzésben részt vevő ipari tanulók,
illetve tanulók. A szülési vagy szülői szabadságok időtartamát figyelmen kívül kell hagyni.
6. cikk
A vállalkozás adatainak meghatározása
(1) Független vállalkozások esetében az adatokat - ideértve az alkalmazottak számát kizárólag az adott vállalkozás beszámolója alapján kell megállapítani.
(2) A partnervállalkozással vagy kapcsolt vállalkozásokkal rendelkező vállalkozások
adatait, ezen belül az alkalmazottak számát, a vállalkozás beszámolója vagy egyéb
adatai alapján kell megállapítani, vagy - ha van ilyen - a vállalkozás konszolidált
beszámolója alapján, vagy azon konszolidált beszámoló alapján, amely a konszolidáció
folytán tartalmazza a vállalkozás adatait.
Az első albekezdésben említett adatokhoz hozzá kell adni az érintett vállalkozás minden
olyan partnervállalkozásának adatait, amely hozzá képest közvetlenül az értékesítési lánc
előző vagy következő szintjén helyezkedik el. Az összesítés arányos a tőkében vagy a
szavazati
jogokban
(amelyik
nagyobb)
meglévő
részesedés
százalékával.
Keresztrészesedés esetén a nagyobb százalékarányt kell alkalmazni.
Az első és második albekezdésben említett adatokhoz hozzá kell adni minden olyan
vállalkozás adatának 100 %-át, amelyek közvetlenül vagy közvetve az érintett
vállalkozás kapcsolt vállalkozásai, amennyiben ezeket az adatokat bevonták a
konszolidációba.
(3)
A
(2)
bekezdés
alkalmazása
szempontjából,
az
érintett
vállalkozás
partnervállalkozásainak adatait az - adott esetben konszolidált - beszámolójukból és
egyéb - adott esetben konszolidált - adataikból kell származtatni. Ehhez hozzá kell adni
minden olyan vállalkozás adatának 100 %-át, amely e partnervállalkozás kapcsolt
vállalkozása kivéve, ha ezeket az adatokat bevonták a konszolidációba.

Ugyanazon (2) bekezdés alkalmazása szempontjából, az érintett vállalkozás kapcsolt
vállalkozásainak adatait az - adott esetben konszolidált - beszámolójából és egyéb adott esetben konszolidált - adataikból kell származtatni. Ezekhez arányosan hozzá kell
adni e kapcsolt vállalkozás minden lehetséges partnervállalkozásának adatait, amelyek
hozzá képest közvetlenül az értékesítési lánc előző vagy következő szintjén helyezkednek
el kivéve, ha ezeket az adatokat legalább a (2) bekezdés második albekezdése szerint
megállapított százalékkal arányos mértékben már bevonták a konszolidált beszámolóba.
(4) Ha a konszolidált beszámoló egy adott vállalkozásra nem tartalmaz adatokat, ezeket
a vállalkozás partnervállalkozásaitól származó adatok arányos összesítésével kell
kiszámítani, hozzáadva azon vállalkozások adatait, amelyekkel az érintett vállalkozás
kapcsolt viszonyban áll. (1) A támogatás kedvezményezettje (a támogatásban részesülő
vállalkozás/vállalkozások neve, kkv-e vagy sem)

