Fordulat KKV Lízing keret refinanszírozási program
Hatályos
Hitelprogram célja
Hitelprogram futamideje

2021. március 24 – től
A COVID-19 járvány kitörése következtében kialakult romló üzleti körülmények utáni
újraindulás támogatása, az ehhez szükséges fejlesztési igények lízing refinanszírozásával.
2021. december 31-ig, illetve visszavonásig

Termék célja

A lízingbevevő ügyfél a forrást a COVID-19 jávány miatt a vállalkozás gazdasági
tevékenységében bekövetkezett kedvezőtlen hatások érdekében szükséges, belföldön
megvalósuló fejlesztéseinek finanszírozása céljából igényelheti nyílt végű és zárt végű
pénzügyi lízing konstrukciókban. Operatív lízing a program keretein belül nem
finanszírozható.

Állami támogatás formája és
jogcímei

A program keretében a végső kedvezményezett lízingbevevő részére nyújtott támogatás
állami támogatásnak, formáját tekintve a C (2020) 1863 sz. bizottsági közlemény (a
továbbiakban: COVID Közlemény) 3.1 szakasza alapján nyújtott korlátozott összegű
támogatásnak minősül.
Támogatástartalom: Az intézkedés vissza nem térítendő támogatást nyújt a kkv-nak a 2021.
december 31-ig felvett lízing ügylet kamatának egy részének fedezésére (a továbbiakban:
kamattámogatás). Az intézkedés támogatástartalma a nyújtott támogatások teljes összege.
A támogatástartalom számítása az Eximbank által rendelkezésre bocsátott kalkulátor
segítségével történik.
A COVID Bizottsági Közlemény 3.1. szakasza alapján nyújtott támogatás esetében a
támogatás teljes összege vállalkozásonként nem haladhatja meg (csoportszinten 1):
-

Állami támogatás mértéke

Devizanem

a halászati és akvakultúra ágazat2 esetében a legfeljebb 270 ezer EUR-t,
az elsődleges mezőgazdasági termelés3 esetében a legfeljebb 225 ezer EUR-t
egyéb ágazat esetében pedig a 1,8 millió EUR-t.

Ha egy vállalkozás több ágazatban is tevékenykedik és ezekre a fentiek szerinti eltérő
maximális összegek vonatkoznak, akkor a tevékenységek megfelelő eszközökkel való
szétválasztása révén, például számviteli elkülönítéssel kell biztosítani az egyes tevékenységre
vonatkozó felső határok betartását és azt, hogy a teljes maximális összeg vállalkozásonként
(csoportszinten) ne haladja meg 1,8 millió EUR-t. Ha egy vállalkozás a halászati-, akvakultúra
és az elsőleges mezőgazdasági termelés ágazatokban tevékenykedik a tejes maximális összeg
nem haladhatja meg (csoportszinten) a 270 ezer EUR-t az egy és ugyanazon vállalkozás
tekintetében.
A vállalkozás részére a hitelprogram keretében nyújtott kamattámogatás tekintetében a
támogatási keretösszeg fentiek szerinti betartását az ügyfél korábban megítélt állami
támogatásról szóló nyilatkozata alapján az Eximbank ellenőrzi.
2021. december 31-ét követően támogatástartalom növekedésével járó szerződésmódosítás
nem támogatható a COVID Bizottsági Közlemény alapján.
EUR, HUF

1

A Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kateróriáknak a belső piaccal összeegyeztethetővé nyilvántartásáról szóló, 2014. június
17-i 651/2014/EU bizottsági rendelet I. melléklet 3. cikk (3) bekezdés szerinti kapcsolt vállalkozások (HL L 114., 2012.04.26., 8.o.)
2
Az EUMSZ 107. és 108. cikkének a halászati és akvakultúra ágzatban nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2014. június 27-i
717/2014/EU bizottsági rendelet (HL L190., 2014.6.28., 45.o.) 2 cikkének I. pontjában szereplő meghatározás szerint.
3 Az EUMSZ I. mellékletében felsorolt összes termék, a halászati és akvakultúra agázat kivételével.
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Hitelösszeg

Futamidő

A Fordulat KKV Lízing refinanszírozási program keretében lízing ügylet a végső
kedvezményezett ügyfél tekintetében (hozzá számítandó az Exim közvetlen és
refinanszírozási Fordulat KKV beruházási program keretében igénybe vett finanszírozás is)
legfeljebb 10 millió EUR/3,5 Mrd HUF vehető igénybe. Az lízingbevevőnek a COVID Bizottsági
Közlemény 3.1. szakasza alapján igénybevett támogatásokról nyilatkoznia szükséges.
Maximum 120 hónap.
A Hitelprogram keretében az a COVID19 járvány következtében átmeneti, súlyos likvidítási
nehézséggel szembesülő vállalkozás finanszírozható, amely a lízingszerződés megkötésének
időpontjában:



Finanszírozható ügyfelek

az Exim tv.4 szerinti devizabelföldi gazdálkodó szervezetnek 5 minősül és
a KKV-nak minősül.
továbbá amely:



exportőrnek6, exportőr részére beszállítónak7 minősül (lízingbevevőnek szükséges
erről nyilatkozni), vagy
exportpotenciállal is rendelkező ágazatban (lsd. TEÁOR lista, ettől eltérő ágazat
esetében indokolni szükséges) tevékenykedik.

További feltételeket lásd. „Finanszírozásból kizárt ügyfelek ” pontban.
Az átmeneti, súlyos likviditáshiány fennállása bizonyított, amennyiben:

A COVID-19 járvány kitörése
következtésben kialakult
súlyos likviditási
nehézségek

(1) az Ügyfél 2020. február 1-ét követően nehéz helyzetbe került az általános
csoportmentességi rendelet értelmében 8, vagy
(2) az alábbi szempontok közül legalább egy teljesül, amelyeket lízingbevevő nyilatkozata és
friss főkönyvi kivonat, ill. egyéb releváns dokumentumok alapján szükséges
alátámasztani:

nettó árbevétel csökkenése

üzemi eredmény csökkenése

vevő futamidő növekedése

szállító futamidő csökkenése

rendelés állomány csökkenése

likviditási mutató romlása (forgóeszközök/rövid lejáratú kötelezettségek)

szezonalitáson felüli üzembezárás, műszakcsökkenés történt

létszám és bérköltség csökkentésre volt szükség

a beruházás 2020. február 1-et követően az előzetes (dokumentált) tervekhez
képest legalább 3 hónappal csúszik, és a költségvetés növekszik
A hitelfelvevői múlttal, vagy mérlegszemléletű megközelítésen alapuló hitelminősítéssel nem
rendelkező ügyfelek (mint például kezdő vállalkozások ) esetében a fenti szempontok

4

1994. évi XLII. törvény a Magyar Export-Import Bank Részvénytársaságról és a Magyar Exporthitel Biztosító Részvénytársaságról
szervezet(nem teljes körű felsorolás): gazdasági társaság, az európai részvénytársaság, az egyesülés, az európai gazdasági egyesülés, az európai
területi társulás, a szövetkezet, a lakásszövetkezet, az európai szövetkezet, a vízgazdálkodási társulat, az erdőbirtokossági társulat, az állami vállalat, az egyéb
állami gazdálkodó szerv, az egyes jogi személyek vállalata, a közös vállalat, a végrehajtói iroda, a közjegyzői iroda, az ügyvédi iroda, a szabadalmi ügyvivői iroda,
az egyéni cég, továbbá az egyéni vállalkozó.
6
A program keretében exportőrnek tekintendő az olyan exporttapasztalattal rendelkező vállalat, amely 2019. évi (vagy a tárgyévet megelőző évi)
árbevételének legalább 10%-a exportból származott, vagy az export árbevétele elérte mikro-vállalatok esetén az 50 millió forintot, kis- és középvállalat estében
a 100 millió forintot, nagyvállalat esetében a 700 millió forintot. Reexport tevékenység összhangban az Üzletszabályzattal, nem finanszírozható.
7
A Program keretében finanszírozható beszállítónak minősül minden olyan belföldi gazdálkodó szervezet, amely exportőr magyar áruk vagy szolgáltatások
exportjára irányuló szerződésében foglalt kötelezettségének teljesítéséhez szükséges áruszállítást vagy szolgáltatásnyújtást végez az exportőr részére. A
Program keretében finanszírozható beszállítónak minősül a végső adós, amennyiben vagy fizikai áru, készlet (nyersanyag, félkésztermék, stb.) beszállítását
végzi vagy termékelőállítási (illetve annak értékesítési), szolgáltatásnyújtási tevékenységhez közvetlenül kapcsolódó szolgáltatást nyújt (pl. szállítmányozási
szolgáltatás, mezőgazdasági szektorban működő exportőrnek nyújtott aratási szolgáltatás, stb.) a partner exportőr részére. Az exportőr tevékenységét
közvetetten támogató szolgáltatásnyújtás (pl. takarítási, könyvelési, jogi tanácsadási, stb. tevékenység) a Program keretében nem finanszírozható beszállítói
tevékenységnek minősül.
8
A Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kateróriáknak a belső piaccal összeegyeztethetővé nyilvántításáról szóló, 2014. június
17-i 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikkének 18. pntjában szereplő meghatározás szerint (HL L 114., 2012.04.26., 8.o.)
5gazdálkodó
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figyelembe vétele a pénzügyi intézmény által megvizsgált és elfogadott üzleti tervhez képesti
csökkenés vizsgálatával történik.
A fenti szempontokat (kivéve a beruházás ütemezését) a 2020. február 1. és 2021. november
30. közötti, legalább 30 napos periódusnak a 2019. vagy 2020. év azonos időszakával (a fenti
bekezdésben rögzített eseteknél az üzleti terv 2020. vagy 2021. évi időarányos teljesítésével)
összehasonlítva kell vizsgálni, amelyek során legalább 20%-os csökkenést/változást szükséges
igazolni.

Finanszírozásból kizárt
ügyfelek

Finanszírozható ügyletek

A hitelprogram keretében nem finanszírozhatók az Eximbank mindenkor hatályos
Üzletszabályzata (a továbbiakban ÜSZ) alapján kizárt ügyfelek, valamint a 2019. december
31-én (az általános csoportmentességi rendelet értelmében9) nehéz helyzetben lévő
vállalkozás.
A fentiektől eltérve támogatás nyújtható (az általános csoportmentességi rendelet I.
melléklete szerinti) azon mikro- vagy kisvállalkozások számára, amelyek 2019. december 31én már nehéz helyzetben voltak, feltéve, hogy nem állnak a nemzeti jog szerinti kollektív
fizetésképtelenségi eljárás alatt, továbbá nem részesültek megmentési támogatásban 9 vagy
szerkezetátalakítási támogatásban10;
A lízing felhasználható a hatályos európai uniós és magyar környezetvédelmi
jogszabályoknak megfelelő, Magyarország területén megvalósuló alábbiakban felsorolt
beruházás (új és használt tárgyi eszközök):
 műszaki berendezések és egyéb berendezések és felszerelések,
 gépek, mezőgazdasági eszközök
 haszongépjárművek

9

A másik lehetőség, hogy amennyiben részesültek megmentési támogatásban, az e közlemény szerinti támogatás nyújtásának időpontjában már
visszafizették a kölcsönt vagy megszüntették a kezességvállalást.
10
A másik lehetőség, hogy amennyiben részesültek szerkezetátalakítási támogatásban, az e közlemény alapján nyújtott támogatás időpontjában már nem
tartoznak szerkezetátalakítási terv hatálya alá.
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A Program keretében Az Eximbank ÜSZ-ben meghatározott általános kizáró feltételeken felül
a lízing nem használható fel:




Finanszírozásból kizárt
ügyletek











Árazás

olyan lízingügylet finanszírozására, amely esetében a lízingszerződés keretében
finanszírozott eszköz tulajdonjogának a pénzügyi intézmény által történő
megszerzésének időpontja a lehívási értesítő Eximbankhoz történő beérkezését
megelőző 120 napon túl történt( technikai visszlízing);
olyan beruházás finanszírozására, amihez kapcsolódik EU csoportmentességi rendelet
(pl.:ÁCSR 651/2014 EU rendelet11, ABER 702/2014 EU rendelet12) vagy de minimis
alapján nyújtott támogatás
szélessávú hálózatok finanszírozása;
ingatlanlízing ill. ingatlanvásárlás finanszírozása;
személygépjárművek finanszírozása;
visszlízing ( kivéve technikai visszlízing13);
hitel vagy lízing kiváltás
a mezőgazdasági termékek feldolgozásának és forgalmazásának ágazatában nyújtott
finanszírozás a következő esetekben:
amennyiben a finanszírozás összege az elsődleges termelőktől beszerzett
vagy az érintett vállalkozások által forgalomba hozott ilyen termékek ára
vagy mennyisége alapján kerül rögzítésre, kivéve ha az utóbbi esetben az
érintett vállalkozás nem - vagy nem élelmiszeripari célokra – hozta
forgalomba a termékeket, például deszitllálásra, metanizációra, vagy
komposztálásra használta azokat; vagy
amennyiben a finanszírozás feltétele, hogy azt teljesen vagy részben
továbbítsák az elsődleges termelőknek;
a halászati és akvakutúra ágazatban működő vállakozásoknak nyújtott támogatás,
ha az a 717/2014/EU bizottsági rendelet14 1. cikke (1) bekezdésének a)-k)15
pontjában említett támogatási kategória alá tartozik.

A kamatozás módja fix (kamatkiegyenlítéses) és a teljes futamidőre rögzített.
•
a teljes futamidő alatt fix
•
az ügyfél által a pénzügyi intézménynek fizetendő kamat mértéke:
 EUR devizanem 0,5%/p.a.;
 HUF esetén 1,5%/p.a.

11

a Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a belső piaccal
összeegyeztethetővé nyilvánításáról
12az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének alkalmazásában a mezőgazdasági és az erdészeti ágazatban, valamint a vidéki térségekben
nyújtott támogatások bizonyos kategóriáinak a belső piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánításáról
13
Olyan visszlízing, amelynél az eszközök a lízingbevevő vállalkozás által történő beszerzése, tulajdon szerzése a pénzügyi intézménnyel kötendő – az eszközre
vonatkozó - lízingszerződés megkötésének céljából történt, az eszköz a Lízingszerződés megkötését megelőzően legfeljebb 120 napja került a végső adós
tulajdonába, és amelyet korábban, a lízingszerződés megkötése előtt a lízingbevevő nem használt vagy más személy részére használatba nem adott, kivéve a
próbaüzem esetét. A lízingszerződés megkötésére vonatkozó eredeti szándékot a beszerzést megelőző keltű indikatív lízing-ajánlat bemutatásával kell igazolni.
A használatba vétel időpontjáról illetve az esetleges próbaüzemről a lízingbe vevő nyilatkozik.
14

A Bizottság 717/2014/EU rendelete (2014. június 27.) az EUMSZ 107. és 108. cikkének a halászati és akvakutúra-ágazatban nyújtott csekély összgű
támogatásokra való alkalamazásáról (HL L 90., 2014.6.28., 45.o.)
15 a) olyan támogatás, amelynek összegét a piacon beszerzett vagy forgalomba hozott termékek ára vagy mennyisége alapján állapították meg;
b)a harmadik országokba vagy tagállamokba irányuló exporttal kapcsolatos tevékenységekhez nyújtott támogatás, nevezetesen az exportált
mennyiségekhez, az értékesítési hálózat kialakításához és működtetéséhez vagy az exporttevékenységgel összefüggésben felmerülő egyéb folyó kiadásokhoz
közvetlenül kapcsolódó támogatás;
c) az importáru helyett belföldi áru használatához kötött támogatás;
d) halászhajók vásárlására nyújtott támogatás;
e) halászhajók főhajtóműveinek vagy kiegészítő hajtóműveinek korszerűsítésére vagy cseréjére irányuló támogatás;
f) a hajó halászati kapacitásának növelését célzó műveletekre vagy halfelderítési képességének növelését célzó berendezésekre irányuló támogatás;
g) új halászhajók építésére vagy halászhajók behozatalára nyújtott támogatás;
h) a halászati tevékenységek ideiglenes vagy végleges szüneteltetésére irányuló támogatás, kivéve, ha az 508/2014/EU rendelet erről kifejezetten
rendelkezik;
i) a felderítő halászatra irányuló támogatás;
j) vállalkozás tulajdonjogának átadására irányuló támogatás;
k) közvetlen újratelepítésre irányuló támogatás, kivéve abban az esetben, ha azt valamely uniós jogi aktus állományvédelmi intézkedésként kifejezetten
előírja, illetve kísérleti újratelepítés esetén.
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•

a lízing ügylet kamatának minden esetben legalább 1 bázispont (0,01% p.a.)
támogatástartalommal kell rendelkeznie, egyéb esetben ezzel a termékkel az
ügylet nem finanszírozható.

Az Eximbank által felszámított, illetve a pénzügyi intézmény által felszámítható díjak:
•
•

Egyszeri díj: maximum 0,5%
Egyéb díjak: Indokolt mértékben a szokásosan felmerülő és igazolt költségek
felszamíthatóak, de megtörési költség, és előtörlesztési díj nem számítható fel
a lízingbevevő részére

Kamattámogatás

A hitelprogram keretében a végső kedvezményezett ügyfél részére nyújtott kamat
kamattámogatást tartalmaz, amelynek mértékét az Európai Bizottság 2008/C 14/02
Közleménye
(http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:52008XC0119(01)&from=EN) szerinti felármátrix alapján
meghatározott egyéni referencia ráta (ami a döntés időpontjában érvényes referencia
alapkamat és az ügyfél minősítése és az ügylet fedezettsége alapján meghatározott
kamatfelár összegével egyenlő) és a lízing devizaneme szerinti lízing kamat különbsége
határozza meg.
A kamattámogatást meghatározó fedezettség-számításnál az Eximbank döntésének napján,
mint a támogatás odaítélésének időpontjában meghatározott fedezettség az irányadó.
Az így meghatározott kamattámogatást az Eximbank a COVID Bizottsági Közlemény 3.1.
szakasza szerinti korlátozott összegű támogatásként, vissza nem térítendő támogatás
formájában nyújtja, amelynek mértéke a végső kedvezményezett ügyfél (csoportszinten16)
tekintetében nem haladhatja meg jelen Termékleírás Állami támogatás mértéke pontjában
meghatározott maximális mértékeket.

Refinanszírozási hányad

Maximum az adott lízingszerződés keretében finanszírozott eszköz beszerzésére vonatkozó
kereskedelmi számla –ÁFÁ-val csökkentett - nettó értéke.

Törlesztés

1, 3 vagy 6 hónap
A maradványérték /kiemelt utolsó lízingdíj maximum 50%-a lehet az adott lízingszerződés
keretében finanszírozott eszköz beszerzésére vonatkozó kereskedelmi számla – ÁFÁ-val
csökkentett - nettó értékének.
Az Eximbank jogosult a lízingbevevőt a pénzügyi intézménynek címzett egyoldalú írásbeli
értesítéssel az hitelprogramból kizárni és azonnali felmondási ok:

Hitelprogramból történő
kizárás



a lízingbevevő nem teljesíti a pénzügyi intézmény felé a lízingszerződéssel kapcsolatos
adatszolgáltatási kötelezettségét (15 napos pótlás mellett);
 a lízingbevevő szándékosan félrevezető vagy megtévesztő nyilatkozatot tett;
 állami támogatás jogosulatlan igénybevétele
Az egyéb felmondási eseményeket részletesen a keretszerződés tartalmazza.
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