
Zestawienie informacji przekazanych przez państwa członkowskie, dotyczące pomocy państwa
przyznanej na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 1857/2006 w sprawie stosowania art. 87 i 88
Traktatu w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących
działalność związaną z wytwarzaniem produktów rolnych oraz zmieniającego rozporządzenie

(WE) nr 70/2001

(2008/C 281/09)

Numer XA: XA 433/07

Państwo członkowskie: Węgry

Region: Cały kraj

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymują-
cego pomoc indywidualne: Adóalap-kedvezmény, csökkentett
adókulcs, adókedvezmény

Podstawa prawna:
— Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1857/2006 z dnia

15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i art. 88
Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa dla małych
i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność zwią-
zaną z wytwarzaniem produktów rolnych oraz zmieniające
rozporządzenie (WE) nr 70/2001,

— a társasági adóról és az osztalékadóról szóló, 1996. évi
LXXXI. törvény,

— a személyi jövedelemadóról szóló, 1995. évi CXVII. törvény

Planowane w ramach programu roczne wydatki lubączna
kwota pomocy indywidualnej przyznanej podmiotowi:
Planowane roczne wydatki: 1 500 mln HUF

Maksymalna intensywność pomocy: 40 % (maksymalnie
400 000 EUR w ciągu trzech lat podatkowych)

Data realizacji: 1 stycznia 2008 r.

Czas trwania programu pomocy lub przyznanej pomocy
indywidualnej: 31 grudnia 2013 r.

Cel pomocy:
Pomoc przyznawana jest na podstawie art. 4 rozporządzenia
(WE) nr 1857/2006 w zakresie dozwolonych w nim wydatków
inwestycyjnych, które mają na celu w szczególności dążenie do
osiągnięcia:

— zmniejszenia kosztów produkcji,

— poprawy i przestawienia produkcji,

— poprawy jakości,

— ochrony środowiska naturalnego i poprawy jego stanu lub
poprawy warunków higieny lub norm w zakresie dobros-
tanu zwierząt.

Wydatki kwalifikowane obejmują:

— koszty budowy, pozyskania lub ulepszenia nieruchomości,

— koszty zakupu lub zakupu w formie leasingu maszyn i
sprzętu, w tym oprogramowania komputerowego do
wartości rynkowej majątku,

— koszty gruntów poza gruntami przeznaczonymi na cele
budowlane w cenie nieprzekraczającej 10 % wydatków
kwalifikowanych inwestycji.

Do przyznania pomocy nie kwalifikują się:

— gospodarstwa rolne znajdujące się w trudnej sytuacji,

— działania podejmowane wbrew jakimkolwiek zakazom lub
ograniczeniom ustalonym w rozporządzeniach Rady ustana-
wiających wspólne organizacje rynków, nawet jeżeli takie
zakazy i ograniczenia dotyczą jedynie wsparcia Wspólnoty,

— zakup sprzętu drenażowego lub irygacyjnego, chyba że takie
inwestycje powodują zmniejszenie zużycia wody o co
najmniej 25 %,

— zakup uprawnień do produkcji lub zwierząt,

— proste inwestycje odtworzeniowe (mające na celu utrzy-
manie standardów),

— produkcja wyrobów imitujących lub zastępujących mleko i
przetwory mleczne

Sektor(-y) gospodarki: Sektor upraw oraz hodowli zwierząt
gospodarskich

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc:
Pénzügyminisztérium
József nádor tér 2–4.
H-1051 Budapest

Adres internetowy:
www.magyarkozlony.hu
http://www.magyarkozlony.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/
mk07155.pdf

MÁHR András
Sekretarz Stanu
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