EXIM Fordulat KKV beruházási hitel
refinanszírozása
Hitelprogram célja

A hazai Pénzügyi Intézmények részére kínált egyedi hitelkonstrukció, amelynek keretében a
végső kedvezményezett Ügyfél a beruházási hitelt a COVID-19 járvány miatt a vállalkozás
gazdasági tevékenységében bekövetkezett kedvezőtlen hatások érdekében az újrainduláshoz
szükséges, belföldön megvalósuló fejlesztéseinek finanszírozása céljából igényelheti.

Támogatás jogcíme

A hitelprogram keretében a végső kedvezményezett Ügyfél részére nyújtott kamattámogatott
hitel állami támogatásnak, formáját tekintve a C (2020) 1863 sz. bizottsági közlemény (a
továbbiakban: COVID Közlemény) alapján nyújtott korlátozott összegű támogatásnak minősül.
A hitelprogram keretében nyújtott állami támogatásról szóló, a hitel támogatástartalmát és a
támogatási kategóriát rögzítő igazolást az Ügyfélnek, mint az állami támogatás
kedvezményezettjének az Eximbank adja ki a Pénzügyi Intézményen keresztül. A Pénzügyi
Intézmény köteles az igazolás 1 eredeti példányát az Ügyfélnek dokumentált módon átadni.

Állami támogatás mértéke

A COVID Bizottsági Közlemény 3.1. szakasza alapján nyújtott támogatás összege
vállalkozásonként (csoportszinten) nem haladhatja meg:
a halászati és akvakultúra ágazat esetében a legfeljebb 270 ezer EUR-t,
az elsődleges mezőgazdasági termelés esetében a legfeljebb 225 ezer EUR-t
egyéb ágazat esetében pedig az 1,8 millió EUR-t.
Ha egy vállalkozás több ágazatban is tevékenykedik és ezekre a fentiek szerinti eltérő maximális
összegek vonatkoznak, úgy 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 3) ne haladja
meg az 1,8 millió EUR-t. Ha egy vállalkozás a halászati-, akvakultúra és az elsőleges
mezőgazdasági termelés ágazatokban tevékenykedik a tejes maximális összeg (csoportszinten)
nem haladhatja meg a 270 ezer EUR-t vállalkozásonként.
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.

Devizanem

EUR/HUF

Hitelösszeg

A Fordulat program keretében egyedi hitelkeretként a végső kedvezményezett Ügyfél
tekintetében (ide értve a közvetlen EXIM-finanszírozást is) legfeljebb 10 millió EUR/3,5 Mrd HUF
vehető igénybe.

Futamidő

Finanszírozható ügyfelek

Maximum 120 hónap
A Hitelprogram keretében az a COVID-19 járvány következtében átmeneti, súlyos likviditási
nehézséggel szembesülő vállalkozás finanszírozható, amely a hitelkérelem benyújtásának és a
hitelszerződés megkötésének időpontjában
 az EXIM tv. szerinti devizabelföldi gazdálkodó szervezetnek minősül és

a KKV kritériumoknak megfelel,
továbbá amely:
 exportőrnek, exportőr részére beszállítónak minősül (az Ügyfélnek szükséges erről
nyilatkozni), vagy
 exportpotenciállal is rendelkező ágazatban tevékenykedik (lsd. TEÁOR lista, ettől eltérő
ágazat esetében indokolni szükséges).
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Az átmeneti, súlyos likviditáshiány fennállása bizonyított, amennyiben:

COVID-érintettség

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

nettó árbevétel csökkenése

üzemi eredmény csökkenése

vevői futamidő növekedése

szállítói futamidő csökkenése

rendelésállomány csökkenése

likviditási mutató romlása (forgóeszközök/rövid lejáratú kötelezettségek)

szezonalitáson felüli üzembezárás, műszakcsökkenés

létszám és bérköltség csökkentésre volt szükség

a beruházás 2020. február 1-jét követően az előzetes (dokumentált) tervekhez képest
legalább 3 hónappal csúszik, és a költségvetés növekszik

egyéb (szöveges indoklással)
A hitelfelvevői múlttal, vagy mérlegszemléletű megközelítésen alapuló hitelminősítéssel nem
rendelkező ügyfelek (mint például projekt társaságok) esetében a fenti szempontok figyelembe
vétele a hitel megítélésekor elfogadott üzleti tervhez képesti csökkenés vizsgálatával történik.
A fenti szempontokat (kivéve a beruházás ütemezését) a teljes 2020. év adatainak a 2019. évi
adatokkal, vagy a 2021 január 1. és 2021. november 30. közötti, legalább 6 hónapos 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.
A hitelprogram keretében nem finanszírozhatók az Eximbank mindenkor hatályos
Üzletszabályzata (a továbbiakban: ÜSZ) alapján kizárt ügyfelek, valamint a 2019. 12. 31-én (az
általános csoprtmentességi rendelet értelmében) nehéz helyzetben lévő vállalkozás.

Finanszírozásból kizárt
ügyfelek

Hitel felhasználási köre

A fentiektől eltérve támogatás nyújtható azon mikro-, vagy kisvállalkozások számára, amelyek
2019. december 31-én már nehéz helyzetben voltak, feltéve, hogy nem állnak a nemzeti jog
szerint kollektív fizetésképtelenségi eljárás alatt, továbbá nem részesültek megmentési
támogatásban, vagy szerkezetátalakítási támogatásban.
A hitel felhasználható a COVID-19 miatt szükségessé vált beruházásokra az alábbiak szerint:
 új termelő és szolgáltató tevékenységekhez kapcsolódóan megvalósítandó
beruházások,
 már meglévő termelő és szolgáltató tevékenységekhez kapcsolódóan megvalósítandó
beruházások,
 már megkezdett új/meglévő termelő és szolgáltató tevékenységekhez kapcsolódó
elsősorban saját célra megvalósítandó beruházások befejezése (üzembe még nem
helyezett saját beruházás finanszírozása)
 gépek, berendezések, felszerelések
A hitel felhasználását számlával, vagy a 2000. évi C. tv. szerint meghatározott számviteli
bizonylattal kell igazolnia az Ügyfélnek a finanszírozó Pénzügyi Intézmény felé.

Finanszírozásból kizárt
ügyletek

A hitelprogram keretében nem finanszírozhatók az Eximbank mindenkor hatályos ÜSZ-a
alapján kizárt ügyletek, továbbá:
 befejezett (a hitelkérelem Pénzügyi Intézmény felé történt benyújtása előtt aktivált)
beruházás finanszírozása;
 hitelkiváltás;
 lakóingatlan, spekulatív célú ingatlan vásárlása és fejlesztése;
 idegen tulajdonú földterületen történő beruházás finanszírozása;
 kiskereskedelmi tervékenységgel kapcsolatos beruházások finanszírozása;
 bérelt ingatlanon (nem földterületen) történő beruházás finanszírozása;
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értékesítési célú/bérbeadási célú irodaingatlan fejlesztés finanszírozása;
bérbeadási célú tárgyi eszközök és immateriális javak finanszírozása;
cégcsoporton belül tárgyi eszközök és immateriális javak adásvételének a
finanszírozása;
a személygépjárművek finanszírozása
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 rendelet1 1. cikke (1) bekezdésének a)-k)2 pontjában
említett támogatási kategória alá tartozik.

Pénzügyi Intézmény által az Ügyféllel szemben felszámított származékos kölcsön kamata:




a teljes futamidő alatt fix
az Ügyfél által a Pénzügyi Intézménynek fizetendő kamat mértéke EUR esetén
0,5%/p.a.; HUF esetén 1,5%/p.a.
Egy adott származékos kölcsön kamatának minden esetben legalább 1 bázispont (0,01% p.a.)
támogatástartalommal kell rendelkeznie, egyéb esetben ezzel a termékkel az ügylet nem
finanszírozható.
Árazás és díjfizetés

Felszámítható
díjak

Ügyfél által a Pénzügyi Intézménynek fizetendő
díjak

Egyszeri díj
Rendelkezésre
tartási jutalék

maximum 0,5%

Egyéb díjak

Saját erő

maximum 0,2%/év
Indokolt mértékben a szokásosan felmerülő és
igazolt költségek, de előtörlesztési díj és
megtörési költség nem számítható fel az Ügyfél
részére.

A saját erő mértéke a beruházás nettó bekerülési értékének gépek, berendezések vásárlása
esetén minimun 10%-a, egyéb esetben minimus 15%-a.

1

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.)
2 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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Hitelkeret
igénybevétel/rendelkezésre
tartás
Törlesztés
Kamatperiódus
Biztosítékok




rendelkezésre tartási időszak: max. 24 hónap
türelmi idő: max. 36 hónap

1, 3 vagy 6 hónap
1, 3, 6 hónap
Az Ügyféltől az elvárt biztosítékok körét a Pénzügyi Intézmény határozza meg.
Támogatással való visszaélésnek minősülnek különösen az alábbi esetek:
a)

Jogosulatlanul igénybe vett
állami támogatás

Igénybevételi lehetőség

a kedvezményezett a hitelhez kapcsolódó dokumentációkban valótlan, hamis
adatot közölt, bármelyik nyilatkozata valótlannak bizonyul, illetve nyilatkozatai
bármelyikét visszavonja;
b) a kedvezményezett a kedvezményes hitelt nem a hitelcélra használja fel;
c) jogszabályellenes támogatáshalmozódás esete, ha a halmozott összeg
meghaladja a vonatkozó jogszabályokban vagy támogatást jóváhagyó
határozatban meghatározott küszöbértéket;
d) nem teljesül a kedvezményezettet terhelő speciális adatszolgáltatási,
nyilvántartási kötelezettség;
e) a kedvezményezett nem teszi lehetővé, hogy az Eximbank vagy az Európai Unió
Számvevőszéke vagy az Európai Bizottság felhatalmazott tisztviselői és
felhatalmazott független szakértői, vagy az Eximbank megbízottjai a
kedvezményes hitel felhasználását, és az állami támogatási feltételeinek
teljesülését ellenőrizzék, és ennek során különösen:
1) az érintett vállalkozás helyiségeibe vagy területére belépjenek;
2) a helyszínen szóbeli magyarázatot kérjenek.
A hitelprogram keretében szerződéskötésre legkésőbb 2021. decmber 31-ig van lehetőség.
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