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2012. szeptember 10. Taggyűlés
2. sz napirendi pontja
Tisztelt Üzletrész-képviselő!
A 30/2012 (III.24.) VM rendelet 12.§-a a következő képen rendelkezik:
„12. § (1) Ha az IH visszavonja a LEADER HACS címet,a LEADER HACS támogatási jogosultsága
megszűnik .Amennyiben a LEADERHACS cím visszavonására az 54/2011. (VI. 10.) VM rendelet 7. §
(1) bekezdésben meghatározott ok miatt kerül sor, a LEADER HACS a korábban megítélt támogatási összegből beszerzett tárgyi eszköz bruttó beszerzési értékének a kifizetési határozat közlésétől
számított,
a) 1 éven belül a 100%-át,
b) 2. évben a 80%-át,
c) 3. évben a 60%-át,
d) 4. évben a 40%-át,
e) 5. évben a 20%-át,
köteles visszafizetni.
(2) Amennyiben a címvisszavonással érintett LEADER HACS az üzemeltetési kötelezettséggel érintett eszközeit ingyenesen használatba adja a korábbi illetékességi területén létrejövő új
LEADERHACS-nak, akkor az (1) bekezdésben szereplő szankció alól mentesül.”
A rendeletben hivatkozott 54/2011. (IV.10.) VM rendelet idézett szövege a következő:
„7. § (1) Az IH a LEADER HACS címet és ezzel egyidejűleg az előzetes elismerést visszavonja, továbbá a költségtérítés folyósítását azonnal felfüggeszteti, amennyiben:
….
k) a 2. § (3) bekezdése szerinti eset áll fenn”
A 2.§ (3) bekezdése:
„A nonprofit formában működő LEADER HACS címmel rendelkező gazdasági társaság címének
visszavonására az új HACS elismerésével egyidejűleg, de legkésőbb 2011. december 31-ig kerül sor
abban az esetben is, hanem jön létre a területen új HACS.”
Az időpontot 2012. április 30-ára módosították!
A Zalai Témautak Szolgáltató Nonprofit Kft eszköz beszerzése zömében 2008-2009 években történt.
A jogszabályban szereplő visszafizetési kötelezettség számítás alapján a mi esetünkben a 40%-os viszszafizetési sávot kell figyelembe venni!
A jelen ismereteink szerint a térítésmentesen átadott eszközök után ÁFA fizetési kötelezettség áll
fenn, amit a Kft jelen helyzetben nem tud teljesíteni, illetve nem is lenne érdeke azt megfizetni. Ennek értelmében az eszközöket árvevőre hárul a fizetési kötelezettség!
A Taggyűlésnek dönteni kell, hogy a jogszabály által biztosított lehetőségek közül milyen sorsot szán a
Kft vagyonát képező eszközöknek!
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1. lehetőség
A Taggyűlés úgy dönt, hogy térítés nélkül átadja az illetékességi területén megalakuló új
LEADER HACS részére a korábban megítélt támogatási összegből beszerzett tárgyi eszközeit.
Ebben az esetben kérdéses az ÁFA megfizetésének problémaköre. A feltett kérdésre az MVH
munkatársai sem tudták megadni a választ!
2. lehetőség
A Taggyűlés úgy dönt, hogy nem adja át az eszközöket az újonnan alakuló LEADER HACS-nak.
Ebben az esetben az eszközöknek 5 éves fenntartási kötelezettsége van, tehát el nem idegeníthetőek és a beszerzési értékük 40%-át az MVH visszaköveteli a fennálló tartozással együtt.
Abban az esetben, ha a Kft ellen felszámolás indul, a kinevezett felszámoló biztos rendelkezik
a vagyon terhére történő követelések kielégítéséről.

Góra Balázs

