Módosult a GINOP 1-4 felhívásokhoz tartozó pénzügyi tájékoztató

Értesítjük a tisztelt Kedvezményezetteket, hogy módosult a Pénzügyi elszámolásról szóló tájékoztató a
Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program egyszerűsített és standard módon, 2015.01.01 után
meghirdetett pályázati felhívások keretében kizárólag vissza nem térítendő támogatással támogatott projektek
kapcsán az alábbi prioritásokban:
A kis- és középvállalkozások versenyképességének javításáról szóló 1. prioritás,
A kutatás, technológiai fejlesztés és innováció című 2. prioritás,
Az infokommunikációs fejlesztésekről szóló 3. prioritás,
Az energiáról szóló 4. prioritás és
A turizmusról szóló 7. prioritás.

A 2017.12.15-én 3.0 verziószámmal ellátott pénzügyi elszámolásról szóló tájékoztatóban bekövetkezett
módosítások alkalmazása a 272/2014-es kormányrendelet adott pontjának módosításától érvényes. Egyéb
esetben a 4.0 verziószámú pénzügyi elszámolásról szóló tájékoztató megjelenésének napja a hatályosságának
kezdete.
A módosításokat a mellékelt táblázat foglalja össze.
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Korábbi szöveg

2.3 Záró kifizetési igénylés

Új szöveg

A turizmusról szóló 7. prioritás
2.3 Záró kifizetési igénylés
A kedvezményezett a projekt megvalósítása
során, legkésőbb a záró kifizetési igénylés
alkalmával köteles benyújtani a projekt tényleges
kezdését és tényleges befejezését meghatározó
alátámasztó dokumentumot.
Amennyiben a támogatási szerződés
mellékletében (Monitoring mutatók) a
megvalósítási időszakra vonatkozóan vállalásként
szerepel az „Új termékek forgalomba hozatala
céljából támogatott vállalkozások száma” vagy az
„Új termékek gyártása céljából támogatott
vállalkozások száma” indikátor, úgy legkésőbb a
záró beszámolóhoz szükséges benyújtani az új
termék forgalomba hozatalának / gyártásának
igazolásaként az új terméket, szolgáltatást vagy
technológiát bemutató-, ismertető kiadványt. Az
ismertető kiadvány megjelenésének dátumát

szükséges feltüntetni a kiadványon.

4.

4. Első kifizetéshez
(előleg/1.időközi/záró) kapcsolódó
nyilatkozatok, dokumentumok
c) jogerős építési engedély;

5.1

5.1 A kifizetési igényléshez benyújtandó
dokumentumok köre
(dokumentummátrix)
Munkáltatói igazolás a foglalkoztatásról
(tartalmazva a projekt azonosítóját és a
projektben elvégzendő tevékenység
leírását, valamint a projektben történő
munkavégzés időtartamát)
5.1 A kifizetési igényléshez benyújtandó
dokumentumok köre
(dokumentummátrix)
Célfeladatnál, megbízási szerződés esetén
teljesítés igazolás/célfeladat
teljesülésének igazolása
Záradékolás
Az eredeti számlákon fel kell tüntetni a
projekt azonosítószámát, valamint az
„elszámoló bizonylat támogatás
elszámolására benyújtásra került”
záradékolással szükséges ellátni.
5.2 A benyújtandó dokumentumokkal
szemben támasztott követelmények

5.1

5.1

5.2

5.2.1.2

5.2.1.3

5.2.1.2 Kifizetési bizonylat
A számlák készpénzes kiegyenlítése
500.000 Ft-ig fogadható el. Amennyiben
egy számlából több mint 500.000 Ft
készpénzben került kiegyenlítésre, akkor
a számla teljes összege elutasításra kerül.
5.2.1.3 Megrendelők, szerződések
Összesítők alkalmazása esetén nem
szükséges a szállítói szerződés rögzítése
és bizonylathoz való csatolása.

4. Első kifizetéshez (előleg/1.időközi/záró)
kapcsolódó nyilatkozatok, dokumentumok
c) jogerős építési engedély – a benyújtására
vonatkozó speciális szabályokat a 4.3. pont
tartalmazza;

5.1 A kifizetési igényléshez benyújtandó
dokumentumok köre (dokumentummátrix)
Célfeladatnál, megbízási szerződés, munkaidőn
kívüli kereset kiegészítés esetén teljesítés
igazolás/célfeladat teljesülésének igazolása
Záradékolás
Az eredeti számlákon (ha releváns: fizetési
értesítőn) fel kell tüntetni a projekt
azonosítószámát, valamint az „elszámoló
bizonylat támogatás elszámolására benyújtásra
került” záradékolással szükséges ellátni.
5.2 A benyújtandó dokumentumokkal szemben
támasztott követelmények
A rendelet tartalmazza, mely benyújtandó
dokumentumokat szükséges cégszerű aláírással
ellátni
5.2.1.2 Kifizetési bizonylat
A számlák készpénzes kiegyenlítése bruttó
500.000 Ft-ig fogadható el. Amennyiben egy
számlából több mint 500.000 Ft készpénzben
került kiegyenlítésre, akkor a számla teljes összege
elutasításra kerül.
5.2.1.3 Megrendelők, szerződések
Összesítők alkalmazása esetén nem szükséges a
szállítói szerződés rögzítése és bizonylathoz való
csatolása, kivéve a közbeszerzéssel érintett
költségek összesítőn történő elszámolása esetén.
Amennyiben valamely összesítő tételhez nem
kerül csatolásra szállítói szerződés, az
kedvezményezetti nyilatkozatnak tekintendő arra
vonatkozóan, hogy az adott költségtétel nem
közbeszerzés köteles.

5.2.1.4

5.2.2

5.2.2

5.2.2

5.2.1.4 További benyújtandó
dokumentumok tevékenységtípusonként
Infrastrukturális és ingatlan beruházás:
A teljesítésigazolásnak tartalmaznia kell
legalább:
- az elvégzett munka megnevezését,
- a teljesítésigazolás által lefedett
időszakot,
- a munka nettó értékét,
- a megvalósítás helyét,
- mindkét fél aláírását.
5.2.2 Költségösszesítők alkalmazása
Amennyiben a felhívás, illetve a
támogatási szerződés valamely
elszámolható költségtípus
vonatkozásában előírja, utófinanszírozás
esetén a kifizetési igénylés keretében a
költségeket elektronikusan kitöltött
összesítőn kell elszámolni.

5.2.2 Költségösszesítők alkalmazása
Az egyes költség fajtákra vonatkozó
összesítőket az Elektronikus Pályázó
Tájékoztató és Kommunikációs
Rendszerben meghatározott formában
kell benyújtani az excel formában
csatolandó személyi jellegű
költségösszesítő, értékcsökkenési
összesítő kivételével.
5.2.2 Költségösszesítők alkalmazása
A felhívás alapján elszámolható
költségeknek megfelelően az alábbi
összesítők használata szükséges a
projektmegvalósítás során:
- Kis támogatás tartalmú számlák
összesítője (500 000 Ft támogatási összeg
alatti);
- Személyi jellegű költségek (bér,
járulékai, étkezési hozzájárulás)
összesítője;
- Általános (rezsi) költségösszesítő;
- Utazási és kiküldetési (napidíj)
költségösszesítő;
- Anyagköltség összesítő;
- ÁFA összesítő fordított adózás esetén;
- Értékcsökkenési összesítő.

5.2.1.4 További benyújtandó dokumentumok
tevékenységtípusonként
Infrastrukturális és ingatlan beruházás:
A teljesítésigazolásnak tartalmaznia kell legalább:
- az elvégzett munka megnevezését,
- a teljesítésigazolás által lefedett időszakot,
- a munka nettó értékét,
- a megvalósítás helyét,
- mindkét fél cégszerű aláírását.

5.2.2 Költségösszesítők alkalmazása
Amennyiben a felhívás, illetve a támogatási
szerződés valamely elszámolható költségtípus
vonatkozásában előírja, utófinanszírozás esetén a
kifizetési igénylés keretében a költségeket
elektronikusan kitöltött összesítőn kell elszámolni.
A közbeszerzéssel érintett költségeket összesítőn
nem lehet elszámolni, kivéve, ha a költségekhez
tartozó vállalkozási szerződés a monitoring és
információs rendszerben rögzítésre és a költséggel
összerendelésre került. Amennyiben valamely
összesítő tételhez nem kerül csatolásra szállítói
szerződés, az kedvezményezetti nyilatkozatnak
tekintendő arra vonatkozóan, hogy az adott
költségtétel nem közbeszerzés köteles.
5.2.2 Költségösszesítők alkalmazása
Az egyes költség fajtákra vonatkozó összesítőket
az Elektronikus Pályázó Tájékoztató és
Kommunikációs Rendszerben meghatározott
formában kell benyújtani az excel formában
csatolandó személyi jellegű költségösszesítő,
értékcsökkenési összesítő és a második
projektelem költségösszesítő kivételével.
5.2.2 Költségösszesítők alkalmazása
A felhívás alapján elszámolható költségeknek
megfelelően az alábbi összesítők használata
szükséges a projektmegvalósítás során:
- Kis támogatás tartalmú számlák összesítője (500
000 Ft támogatási összeg alatti);
- Személyi jellegű költségek (bér, járulékai,
étkezési hozzájárulás) összesítője;
- Általános (rezsi) költségösszesítő;
- Utazási és kiküldetési (napidíj) költségösszesítő;
- Anyagköltség összesítő;
- ÁFA összesítő fordított adózás esetén;
- Értékcsökkenési összesítő;
- Második projektelem költségösszesítő (kizárólag
a GINOP-2.1.5 felhívás megfelelő költségeinek
elszámolása kapcsán alkalmazandó).

5.2.2.1

5.2.2.2

5.2.2.3

5.2.2.4

5.2.2.5

5.2.2.8

5.4.2

5.2.2.1 Kis támogatás tartalmú
számlaösszesítő
A számlaösszesítő használata esetén
egyéb alátámasztó dokumentum
benyújtása nem szükséges.
5.2.2.2 Személyi jellegű költségösszesítő

5.2.2.3 Utazási és kiküldetési
költségösszesítő
A számlaösszesítő használata esetén
kizárólag forintban kiállított kiküldetési
rendelvények rögzítésére van lehetőség.
5.2.2.4 Általános (rezsi) költségösszesítő
Az általános (rezsi) költségösszesítő
használata esetén egyéb alátámasztó
dokumentum benyújtása nem szükséges.

5.2.2.5 Anyagköltség összesítő
Az anyagköltség összesítő használata
esetén egyéb alátámasztó dokumentum
benyújtása nem szükséges.

5.2.2.1 Kis támogatás tartalmú számlaösszesítő
A számlaösszesítő használata esetén egyéb
alátámasztó dokumentum benyújtása nem
szükséges, csak abban az esetben, ha ez a projekt
befejezés időpontját alátámasztó dokumentum.
5.2.2.2 Személyi jellegű költségösszesítő
A rendelet 5.számú mellékletének 3.5.4.5. pontja
értelmében egy személynek ugyanazon időszakra
vonatkozóan csak egy jogcímen számolható el
személyi jellegű költség.
5.2.2.3 Utazási és kiküldetési költségösszesítő
A számlaösszesítő használata esetén kizárólag
forintban kiállított számlák és kiküldetési
rendelvények rögzítésére van lehetőség.
5.2.2.4 Általános (rezsi) költségösszesítő
Az általános (rezsi) költségösszesítő használata
esetén egyéb alátámasztó dokumentum
benyújtása nem szükséges, csak abban az
esetben, ha ez a projekt befejezés időpontját
alátámasztó dokumentum.
5.2.2.5 Anyagköltség összesítő
Az anyagköltség összesítő használata esetén
egyéb alátámasztó dokumentum benyújtása nem
szükséges, csak abban az esetben, ha ez a projekt
befejezés időpontját alátámasztó dokumentum.
5.2.2.8 Második projektelem költségösszesítő
Közvetett támogatást tartalmazó projekt
esetében, a közvetett támogatás elszámolásához
az alábbi dokumentumok csatolása szükséges a
kifizetési igényléshez:
- Második projektelem költségösszesítő
- Második projektelem költségeket tartalmazó
elszámoló nyilatkozat
- Kifizetés bizonylata
- Egyéb dokumentum
5.4.2 Projekt fizikai befejezése
m) K+F tartalom vonatkozásában:
• alap- és ipari kutatás esetén: kutatási jelentés
kiállításának napja,
• kísérleti fejlesztés esetén:
Ø prototípusnál a prototípust bemutató
jegyzőkönyv kiállításának napja,
Ø termékfejlesztés esetén a létrejött új terméket
bemutató ismertető kiadvány kiállításának napja,
Ø technológia fejlesztés esetén a technológiai
leírás kiállításának napja,
Ø szolgáltatás fejlesztés esetén a szolgáltatás
leírás kiállításának napja,
• amennyiben a projekt keretében iparjogvédelmi
oltalom megszerzésére kerül sor, a hazai vagy
nemzetközi iparjogvédelmi hatóság által kiállított
lajstromkivonat, illetve ennek hiányában az
érkeztetett bejelentés vagy ennek igazolására

alkalmas dokumentum kiállítása.

5.7

5.7 Kifizetést felfüggesztő esetek

5.7 Kifizetést felfüggesztő esetek
i) az engedményezés, projekttárgy terhelés
vizsgálatának időtartama.

