1. számú BESZÁMOLÓ benyújtási segédlet
Az időközi kifizetési igénylést a támogatói okirat hatálybalépését követően, a támogatási időszak ötödik hónapjában, a
támogatási időszak első négy hónapja során felmerült bérköltséggel való elszámolásra kell benyújtania a támogatást
igénylőnek.

Lépései:
1. Belépés az e-kerelem.mvh.allamkincstar.gov.hu oldalra ügyfélkapus azonosítóval
2. Ki kell választani az Első kifizetési igénylés és beszámoló sorát

Új GINOP - Vállalkozóvá válás támogatása - Első időközi kifizetési igénylés és beszámoló
Az időközi kifizetési igénylésben a támogatott vállalkozásoknak KATA adózási forma szerinti esetben a támogatást
igénylőnek meg kell adnia a támogatási időszak első négy hónapja során realizált bevételre vonatkozó adatokat is. Az
időközi kifizetési igénylés alapján folyósítható összeg kiszámítása során a Kincstár a KATA szerinti esetben a támogatási
időszak első három hónapja során realizált bevétel 60%-ának megfelelő összeget vesz figyelembe bérköltségként és az
átalány alapjául. A kifizetés feltétele továbbá a főállású kisadózó után az adott hónapokra a tételes adó megfizetése.
SZJA és társas vállalkozás esetén a bérköltség és annak megfizetett járulékairól kell beszámolni.

3. Tovább gombra kell nyomni, akkor nyílik meg a felület
Tovább

4. A megjelenő felületen a Működési adatok fül kiválasztásával lehet a beszámolót kitölteni.
Működési adatok

5. Hónap kiválasztása
Pl. Január

A piros háromszögeket kötelező kitölteni
6. Adózási forma kiválasztása KATA/SZJA

KATA esetén:

7. Megjelenik az adott hónap, ki kell tölteni az árbevétel összegét!
8. Jelölni kell, hogy a KATÁT megfizette!

9.

A fentieket mind a 4 hónapra be kell írni. (pl. január-április)

Az árbevételt időszakosan nézi a rendszer, a 3 hónapban kell minimum 1.361.250 Ft bevétel, akkor
lehet a 3 havi maximum támogatási összeget (816.750 Ft bérköltség támogatást) kifizetni KATA
esetén!

HA 0 Ft bevétele van KATA esetén:

Ebben az estben a garantált bérminimum figyelembevételével számított, de csökkentett összeg kerül
utalásra.
COVID-19 veszélyhelyzet miatt a kisadózó vállalkozások esetében, a támogatást igénylő kérelmére a
támogatási időszakra vonatkozó éves bevételi elvárás összege a veszélyhelyzet idejére eső hónapok
számával arányosan csökkenthető (vehető figyelembe).
Bővebb információ: https://gondolkozzunkokosan.hu/tajekoztato-a-vallalkozova-valas-tamogatasatszolgalo-konstrukciok-veszelyhelyzettel-osszefuggo-jogszabalyi-valtozasairol/

Majd a záró kifizetés feltétele lesz, hogy az állami adóhatósághoz bevallott, a támogatási időszakot
érintő adóévekre vonatkozó bevételek összege elérje a támogatást igénylő által a támogatási
időszakra az időközi kifizetési igénylésben, az időközi beszámolóban, valamint a záró elszámolásra
irányuló kifizetési igénylésben nyilatkozott bevételek összegét.

SZJA esetén
1. Minden hónapra meg kell adni a munkabér (jövedelem kivet) és járulék összegét

Járulékkal együtt a maximum bérköltség nem lehet több, mint 272.250 Ft! (Ha lehet kevesebb se,
mert akkor nem lehet a maximum támogatást lehívni, de annyi kerüljön ide, ami után a járulék
ténylegesen utalásra került az SZJA-t és társas vállalkozást választóknál!) Az átalányt nem kell beírni,
azt a bérköltség 40 %-a alapján a rendszer automatikusan számolja.

10. Nyilatkozat – Nyilatkozni kell!

A fentiekben foglaltakat elolvastam és tudomásul veszem. Jelölni!

11. Bankszámlát (bankkivonatot), fel kell tölteni! Amennyiben a piros háromszög mellette
látható.

Az ikonra kattintva lehet csatolni!
12. Ellenőrzés

13. Beküldés gombbal beadás

