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Köszönettel megkaptam az élelmiszerárstoppal összefüggésben megküldött javaslatait,
melyekkel összefüggésben az alábbiakról tájékoztatom.
A javaslatcsomag tartalmazza az árstoppal érintett élelmiszerek áfa mértékének egységesen
5%-ra történő módosítását. Ezzel összefüggésben jelzem, hogy az áfa mérték csökkentése,
tekintettel az általános forgalmi adó adópolitikai súlyára, illetve az áfa bevételek
költségvetésre gyakorolt hatására, kormányzati döntés függvénye. Úgy látjuk, hogy míg az
élelmiszerárstop ideiglenes intézkedés, addig az áfa mértékét nem célszerű gyakran
változtatni, így egy ilyen irányú ideiglenes intézkedést szakmailag nem tudunk támogatni.
Adópolitikánk fő célja továbbra is a munkát terhelő adók csökkentése, így - amennyiben a
költségvetési mozgástér azt megengedi - a jövőben is e területen javasoljuk az
adócsökkentést.
Szeretném jelezni, hogy a GINOP-os projektekhez kapcsolódó állami támogatások nem
tartoznak szakterületünkhöz. A felmerülő kérdések kapcsán megkerestük a
Gazdaságfejlesztési Programok Végrehajtásáért felelős Helyettes Államtitkárságot, akiktől az
alábbi tájékoztatást kaptuk. Kérem, hogy a további, a témát érintő kérdéseiket és javaslataikat
ezen szakterület részére legyenek kedvesek megküldeni (gazdasagfejlesztes@pm.gov.hu).
1. A Feltételesen visszatérítendő támogatási forma jellege
A tisztán vissza nem térítendő (VNT) támogatással szemben a feltételesen vissza nem
térítendő támogatási forma olyan eszközként került bevezetésre, amelynek célja, hogy a
vállalkozásokat az elnyert támogatás minél hatékonyabb felhasználása felé terelje. Tehát a
feltételesen vissza nem térítendő támogatási forma alkalmazásának kifejezett célja, hogy nem
valamennyi kedvezményezett, hanem csak a legjobban teljesítő vállalkozások esetén
valósuljon meg a visszatérítendő támogatás vissza nem térítendő támogatássá való teljes
átfordulása.
Jelezni kívánjuk azonban, hogy egyes felhívások esetén az eredményességmérési szempontok
úgy kerültek kialakításra, hogy a támogatás számottevő része átfordítható VNT-vé a
gazdálkodási (pl. árbevétel, Bruttó Hozzáadott Érték) mutatóktól függetlenül (pl. GINOP1.2.8-20 felhívás eredményességmérése esetén a „Technológiai és szervezeti megújulás
végrehajtása” szempont keretében szerezhető 25 ponttal, valamint a vállalkozás
foglalkoztatotti létszámának az eredményességmérés időpontjáig való fenntartásával (15 pont)
a támogatás 80%-a VNT formává fordul át).

2. Számviteli szempontú megfeleltethetőség
A kollégiumi állásfoglalás GINOP projektekre vonatkozó része részben indokolásként
hivatkozik a 19 %-os kötelező minimálbér és garantált bérminimum növekedésére, mint olyan
tényezőre, amely vállalkozói teher mellett irreális elvárás a feltételesen visszatérítendő

támogatási forma teljes kihasználhatósága. A GINOP és GINOP Plusz felhívásokban szereplő
Bruttó Hozzáadott Érték (BHÉ) a következő elemekből tevődik össze: BHÉ = Értékesítés
nettó árbevétele + Aktivált saját teljesítmény – Anyagjellegű ráfordítások. Mivel személyi
jellegű ráfordítás sem az aktivált saját teljesítményben (Aktivált saját teljesítmények
értékeként a saját előállítású eszközöknek az üzleti évben aktivált [az eszközök között
állományba vett] értéke és a saját termelésű készletek állományváltozása együttes [összevont]
összegét kell kimutatni), sem az anyagjellegű ráfordításban (az anyagjellegű ráfordítások
között kell kimutatni a vásárolt és felhasznált anyagok értékét, az igénybe vett [vásárolt]
szolgáltatások [le nem vonható általános forgalmi adót is magában foglaló] értékét, az egyéb
szolgáltatások értékét, az eladott áruk beszerzési értékét [ELÁBÉ] és az eladott [közvetített]
szolgáltatások értékét) nem jelenik meg, ezért a hivatkozás nem alapos, nincs teljes ok –
okozati összefüggés.

3. Az érintett felhívások és az enyhítéssel érinteni kívánt támogatotti kör közötti
összefüggések, figyelemmel a pályázati jogi és audit szempontokra
Az állásfoglalás hivatkozott pontja alapján négy GINOP Plusz és öt GINOP felhívás került
vizsgálatra a Gazdaságfejlesztési Programok Végrehajtásáért felelős Helyettes
Államtitkárság részéről az alábbiak szerint:
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A kilenc felhívás alapján a 6638 darabos állományból 451 darab, azaz a teljes támogatotti kör
6,79 %-a válhat érintetté a jelzett problémakörben, míg a szerződéses kötelezettség a
fennmaradó, ágazati szempontból nem érintett kedvezményezettek esetében (93,21 %)
fenntartásra kerülne.
Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2021/1060 Rendelete (továbbiakban CPR) 73.
cikke rendelkezik arról, hogy az Irányító Hatóság milyen kritériumokat és eljárásokat
alkalmazzon a műveletek kiválasztásakor.
„(1) A műveletek kiválasztásakor az irányító hatóságnak olyan kritériumokat és eljárásokat
kell megállapítania és alkalmaznia, amelyek megkülönböztetésmentesek, átláthatók,
biztosítják a hozzáférhetőséget a fogyatékossággal élő személyek számára és a nemek közötti
egyenlőséget, és figyelembe veszik az Európai Unió Alapjogi Chartáját, a fenntartható
fejlődés elvét és az Unió környezetvédelmi politikáját az EUMSZ 11. cikke és 191. cikkének
(1) bekezdése szerint.”
A CPR fenti bekezdésből lehet levezetni többek között azt a kötelező elvárást is, hogy a
támogatást igénylőkkel szemben megfogalmazott követelmények:
-

időben megismerhetővé váljanak,

-

jól dokumentálhatóak legyenek

-

egységesek, és megkülönböztetés mentesek legyenek.

A megkülönböztetés-mentes, átlátható eljárások és kritériumok biztosítják a támogatást
igénylők és kedvezményezettek elbírálásának esélyegyenlőségét is, így az
állásfoglalásban alkalmazni javasolt enyhítés nem összeegyeztethető az uniós joggal. Az
enyhítés elfogadása a hivatkozott operatív programok sikeres végrehajtását
veszélyeztetné.
A további felmerülő javaslatok kívül esnek a Pénzügyminisztérium szabályozási körén, így a
Széchenyi Pihenő Kártyával történő élelmiszervásárlással kapcsolatban a Miniszterelnöki
Kormányiroda tud érdemben tájékoztatást nyújtani, míg a további javaslatpontokkal
összefüggésben jelzem, hogy azok az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM)
hatáskörébe tartoznak, ezért azok tekintetében az ITM álláspontját tartjuk irányadónak.
Üdvözlettel,

Izer Norbert
adóügyekért felelős államtitkár
Pénzügyminisztérium
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A Győr-Moson-Sopron Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Kereskedelmi Tagozatának
Élelmiszer Kereskedelmi Szakmai Osztálya egy élelmiszer árstoppal kapcsolatos
érdekegyeztető workshopot tartott, mely alapján a Szakmai Osztály javaslatokat fogalmazott meg
a kiskereskedők terheinek csökkentése érdekében.
A fórumon megfogalmazott javaslatok megküldésre kerültek a Magyar Kereskedelmi és
Iparkamara Kereskedelmi Kollégiumának azzal a céllal, hogy felmérjük - országos
lefedettséggel bíró – a tagságon a probléma és a javaslatok támogatottságát. A Kollégium tagjai a
felmérésünk alapján egyöntetűen támogatják Élelmiszer Kereskedelmi Szakmai Osztályának
kezdeményezését, ezért kollégiumi álláspontnak is tekinthető.
A fenti cél elérésé érdekében az alábbi javaslatokat fogalmazták meg és támogatták az érintettek:
•

A kereskedő vállalkozások jövedelmezőségének fenntartása érdekében az élelmiszer árstop
mielőbbi megszüntetése.

•

Amennyiben az árstop megszüntetése nem lehetséges, akkor a költség megosztása lenne
szükséges a beszállítói lánc, az állam és a kiskereskedelmi szereplők között.

•

Folyamatos árszintfigyelés mellett a hatósági árak karbantartását úgy, hogy a hatósági árak
meghatározásánál javasoljuk a beszerzési árak figyelembevételét, és a hatósági árak a
beszerzési árakhoz igazodjanak.

•

Javasoljuk az érintett termékek egységes 5 %-os kedvezményes ÁFA kulcsra történő
módosítását.

•

Az élelmiszer árstop rendelkezéssel érintett termékek számának csökkentése.

•

Bizonyos termékkörök exportkorlátozása javasolt annak érdekében, hogy hosszútávon
biztosított legyen a lakosság ellátását garantáló árukészlet.

•

Azon GINOP-os projekteknél, ahol az állami támogatás függ az eredmény alakulásától is,
kérjük a projekt ellenőrzésekor az eredmény maximális ponttal történő számítását a
tényleges eredménytől függetlenül. A 19 %-os kötelező minimálbér és garantált
bérminimum növelése, az energiaárak drasztikus emelkedése és az élelmiszer árstop óriási
terhet ró a vállalkozásokra. Jelenleg ezen terhek mellett nem reális elvárás az eredményhez
kötött projekt teljesítés.

•

Széchenyi Pihenő Kártyával történő élelmiszervásárlás meghosszabbítása legalább 2022.
december 31-ig.

•

Az élelmiszerkereskedők, kis boltok támogatása azáltal, hogy a beszállítók szállító gépjárműi
mérettől függetlenül azonos feltételek mellett kedvezményes (ársapkás) üzemanyagot
tankoljanak.

Amennyiben a javaslatok részleteivel kapcsolatban további kérdése merülne fel, kérem vegye fel a
kapcsolatot a Győr-Moson-Sopron Megyei Kereskedelmi és Iparkamarával kamara@gymskik.hu
e-mail címen vagy a 96/520-250 telefonszámon.
Kérem Államtitkár urat, hogy a megfogalmazott probléma megoldása érdekében, javaslatunkat
szíveskedjen mérlegelni és annak támogatása esetén a szükséges intézkedéseket megtenni.
Végezetül tájékoztatom, hogy jelen levelem tájékoztatásul megküldésre került ITM György László
államtitkár úrnak, ITM Cseresnyés Péter államtitkár úrnak és Nagy Márton miniszterelnöki
főtanácsadó úrnak.

Támogató együttműködését előre is megköszönve.
Budapest, 2022. április 21.
Üdvözlettel:
Dunai Péter I főtitkár
mkik.hu I 1054 Budapest, Szabadság tér 7.

