IDEGEN TARTALOMRA VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK
I. JOGSZABÁLYI HÁTTÉR








a hivatalosan támogatott exporthitelekről szóló OECD Megállapodás (a továbbiakban:
„OECD Megállapodás”)
az exportgaranciák és az exportfinanszírozás területén az Európai Közösségek más
tagállamaiban vagy a tagsággal nem rendelkező országokban lévő felekkel kötött
egyes alvállalkozói szerződésekre alkalmazandó szabályokról szóló 82/854/EGK sz.
tanácsi határozat (a továbbiakban: „Tanácsi Határozat”)
a Magyar Export-Import Bank Részvénytársaság kamatkiegyenlítési rendszeréről
szóló 85/1998. (V.6.) sz. Korm. rendeletet (a továbbiakban: „Kamatkiegyenlítési
rendelet”)
a Magyar Export-Import Bank Zrt. által az állam készfizető kezessége mellett
vállalható garanciák, valamint a deviza- és kamatcsere ügyletek pótlási- és
kamatköltségei feltételeiről és részletes szabályairól szóló 435/2012. (XII. 29.) Korm.
rendelet (a továbbiakban: „Garancia rendelet”)
a Magyar Exporthitel Biztosító Részvénytársaság által a központi költségvetés terhére,
a Kormány készfizető kezessége mellett vállalható nem-piacképes kockázatú
biztosítások feltételeiről szóló 312/2001. (XII. 28.) Korm. rendeletet (a továbbiakban:
„MEHIB rendelet”).

(a Kamatkiegyenlítési rendelet, a Garancia rendelet és a MEHIB rendelet a továbbiakban
együttesen: „Kormányrendeletek”),
II. A HELYI KÖLTSÉGEKRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK
A helyi költségekre vonatkozó, OECD Megállapodásban rögzített feltételek alkalmazása
során helyi költségnek azon kiadások minősülnek, amelyek a vevő országában merülnek fel,
és
 az exportügylet megvalósításához kapcsolódnak, vagy
 azon projekt kivitelezéséhez szükségesek, amelynek az exportügylet a részét képezi.
Helyi költségként nem számolható el az exportőr képviselőjének a vevő országában fizetendő
jutaléka (ügynöki jutalék).
Az OECD Megállapodás a helyi költségen túl meghatározza az export szerződéses értéknek
(export contract value) a fogalmát is, amely az az összeg, amit a vevő a külkereskedelmi
szerződés tárgyát képező áruk és szolgáltatások vásárlásáért fizet az exportőrnek a hitel kezdő
időpontját megelőzően, ide nem értve a helyi költséget.
Az OECD Megállapodás 10. d) pontja szerint az export szerződéses érték legfeljebb 30%-áig
van lehetőség támogatott exporthitelt és ahhoz kapcsolódó exporthitel biztosítást nyújtani a
helyi költségekre.
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III. HARMADIK ORSZÁGBELI SZÁLLÍTÁSOK
A helyi költségeken kívül idegen tartalomnak minősülnek a harmadik országból származó
szállítások is, amelyekre vonatkozón – az alábbi IV. fejezetben foglaltakon túl – nem
tartalmaznak külön szabályokat az EXIM-re vonatkozó jogszabályok, illetve nemzetközi
előírások.
IV. ALVÁLLALKOZÓI TELJESÍTÉSSEL KAPCSOLATOS SZABÁLYOK
A Kormányrendeletek a Tanácsi Határozat előírásaira figyelemmel előírásokat tartalmaznak a
nem magyar alvállalkozók teljesítésével kapcsolatban is.
A Kormányrendeletek értelmében ha a fővállalkozási szerződés teljesítésében kizárólag az
Európai Unió egy vagy több tagállamából származó alvállalkozó vesz részt, a kamatkiegyenlítési rendszerbe az Eximbank bevonja ezen alvállalkozói szerződéseket, illetve a
MEHIB kockázatvállalása kiterjed ezen alvállalkozói szerződésekre, feltéve hogy az
alvállalkozói szerződések keretében szállított árukat vagy a nyújtott szolgáltatásokat a
fővállalkozói szerződés tartalmazza vagy azok a fővállalkozási szerződés teljesítésének
lényeges kellékeként kerülnek felhasználásra, és ha az ilyen alvállalkozói szerződések értéke:
a) 7 500 000 eurónál kisebb értékű fővállalkozási szerződés esetén legfeljebb a
fővállalkozási szerződés értékének 40%-a;
b) 7 500 000 és 10 000 000 euró közötti értékű fővállalkozási szerződés esetén legfeljebb 3
000 000 euró;
c) 10 000 000 eurót meghaladó értékű fővállalkozási szerződés esetén a fővállalkozási
szerződés értékének legfeljebb 30%-a.
Ha a fővállalkozási szerződéshez az Európai Unió tagállamaiból és nem a tagállamokból
származó alvállalkozói szerződések is kapcsolódnak, a tagállamok alvállalkozóival kötött
szerződésekre a kamatkiegyenlítési rendszer, illetve a MEHIB nyújtott hitelbiztosítási fedezet
kiterjed, feltéve, hogy az összes alvállalkozói szerződés értéke nem haladja meg a fentiek
szerinti mértékeket.
Az Európai Unió hitelbiztosításra, hitelgaranciákra és pénzügyi hitelekre vonatkozó
politikával foglalkozó koordinációs csoportjának keretein belül utólagos információcsere
történik azon – 500 000 eurót meghaladó összegű és három évnél hosszabb futamidejű hitellel
és pénzkölcsönnel finanszírozott – szerződések tekintetében, amelyek 30%-ot meghaladó
mértékben tagállamokon kívüli alvállalkozást, vagy ezt meghaladó arányban tagállambeli és
tagállamon kívüli vegyes alvállalkozást tartalmaznak.
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