EXIM VERSENYKÉPESSÉGJAVÍTÓ HITELPROGRAM
FORGÓESZKÖZHITEL*

A HITEL CÉLJA
A belföldi forgóeszközhitel alapvető célja kis-, közepes, és nagyvállalkozásoknál felmerülő rövidtávú
finanszírozási igény meghatározott keretek közötti biztosítása annak érdekében, hogy a vállalkozások
versenyképességét kiszámítható módon elősegítse.
KINEK AJÁNLJUK?
A belföldi forgóeszközhitelt Magyarországon székhellyel vagy telephellyel rendelkező,
devizabelföldinek minősülő vállalkozások vehetik igénybe, általános likviditásfinanszírozásra, mint pl.
alapanyagok, befejezetlen termelés, késztermékek, áruk, készletekre adott előlegek, vevőkövetelések,
működési költségek finanszírozásához, mint pl. bérek, folyó kiadások stb.
MIÉRT IDEÁLIS VÁLASZTÁS?




Fix kamatozás.
Államilag támogatott kedvezményes kamatozású forrás.
Akár 3 éves futamidő.

HITELLEL KAPCSOLATOS ALAPINFORMÁCIÓK
Hitelösszeg: minimum 10M HUF vagy 30.000 EUR, maximum 1 Mrd HUF vagy 3,3 millió EUR azzal,
hogy a hitelkeret összege csak akkor lehet 1 Mrd HUF, ill. 3,3 millió EUR felett, ha az igényelt
forgóeszközhitel az Eximbank által nyújtott beruházási hitelhez kapcsolódik, de annak is max. 30% -ig
terjedhet a beruházási hitellel azonos devizanemben.
Devizanem: HUF, EUR.
Kamat: kedvezményes, futamidő alatt fix kamat
Kezelési díj: maximum 0,75% az első folyósításkor esedékes.
Rendelkezésre tartási jutalék:0,5% p.a. nem rulírozó, 0,25% rulírozó hitel esetén.
Monitoring díj: egyszeri díj az első folyósítási napon: legfeljebb 600 EUR/600 HUF, minden
megkezdett millió EUR/HUF összegre vetítve.
A hitelnyújtás feltétele:



Magyar származás igazolása: legalább a munkavállalók 50%-a utáni Magyarországon
történő járulékfizetés
„OECD-módszertan” alapján kimutatható előnyt biztosítson a hitelkihelyezés

Futamidő: minimum 6 hónap, maximum 3 év.
Törlesztés ütemezése: több részletben ütemezetten, vagy egy összegben lejáratkor.
Rendelkezésre tartás: a Szerződés hatálybalépésétől kezdődően maximum 1 év, nem rulírozó hitel,
illetve 36 hó rulírozó hitel esetén.
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Kamatfizetés: 1, 3 vagy 6 havonta és lejáratkor, az első és utolsó kamatperiódus üzleti döntés
alapján lehet tört időszak. A tőketörlesztés megkezdését követően a tőketörlesztéssel egyidejűleg.
Állami támogatás formája: A program keretében nyújtott kedvezményes kamatozású hitel állami
támogatásnak, formáját tekintve kedvezményes kamatozású kölcsönnek minősül. A támogatás
kategória de minimis, ami nem haladhatja meg a 200 ezer eurót, illetve a közúti kereskedelmi
árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében végző egy és ugyanazon vállalkozás esetén a 100 ezer eurót
a támogatás odaítélésekor az érintett pénzügyi évben, valamint az előző két pénzügyi évben odaítélt
csekély összegű támogatások teljes összegét együtt számolva.
A hitel nem használható fel:



















értékesítési/bérbeadási célú lakóingatlan finanszírozására;
támogatás-előfinanszírozásra;
személygépjárművek finanszírozására;
pénzügyi Intézménynél fennálló hitel kiváltására;
katonai berendezés vagy fegyver beszerzésére; gyártásával, forgalmazásával kapc solatos
tevékenységek finanszírozására;
reexportra finanszírozására;
exportcélú beruházásra;
értékpapír, üzletrész, pénzügyi eszköz, jogi személy részére teljesítendő vagyoni
hozzájárulás, kamat, spekulatív ügylet, befektetés finanszírozására;
visszaigényelhető ÁFA, vám, köztartozások finanszírozására;
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;
importtermékkel, - szolgáltatással szemben hazai termék, szolgáltatás felhasználásához kötött
finanszírozására;
halászati és akvakultúra-ágazathoz kapcsolódó termék és tevékenység finanszírozására;
mezőgazdasági termékek elsődleges termelésével kapcsolatos tevékenység finanszírozására
(azaz minden olyan tevékenység finanszírozható, amely szerepel a Vidékfejlesztési
Minisztérium által kiadott, az exim.hu-n elérhető listán);
közúti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében végző vállalkozások esetében
teherszállító járművek megvásárlására;
MIGA (Multilateral Investment Guarantee Agency) kizáró listán szereplő tevékenységek
finanszírozására (exim.hu-n elérhető lista);
nem felelnek meg a 1407/2013/EU bizottsági (de minimis) rendelet feltételeinek .

Programból kizárt vállalkozás, amely:
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jogerősen nem lett bejegyezve a cégnyilvántartásba, egyéni vállalkozó esetén az EVNY1
nyilvántartásában nem szerepel,
csőd-, felszámolási eljárás, végelszámolás, vagy az EU bármely tagállamában kollektív
fizetésképtelenségi eljárás hatálya alatt áll, vagy ellene hitelezői kérelemre felszámolási
eljárás indítható,
ellene végrehajtási eljárás van folyamatban,
ellene a cégbíróság megszüntetési, vagy törlési eljárást indított,(egyéni vállalkozó esetén a
státusza az EVNY nyilvántartása szerint megszüntetett vagy felfüggesztett),
adószáma felfüggesztésre vagy törlésre került,

Egyéni vállalkozók nyilvántartása
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lejárt esedékességű, adó-, vagy adók módjára behajtható köztartozással rendelkezik, kivéve,
ha az adóhatóság számára fizetési halasztást vagy részletfizetést engedélyezett,
hitel-, kölcsön-, garancia-, faktoring- vagy lízingszerződésből eredő, a KHR nyilvántartás
alapján lejárt tartozással rendelkezik,
jogszabályba ütköző tevékenységet folytat,
nem tett eleget az előírt határidőben az Európai Bizottság állami támogatás felfüggesztését
vagy állami támogatás visszafizetését elrendelő határozatának,
az államháztartás alrendszereiből, az Európai Unió előcsatlakozási eszközeiből vagy a
Strukturális és Kohéziós Alapokból juttatott valamely támogatással összefüggésben – az
elmúlt 3 évben - a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségét neki felróható okból nem
teljesítette,
valamely érintett személye ellen korrupciós bűncselekmények, vagy a közélet tisztasága elleni
bűncselekmény gyanúja miatt büntetőeljárás van folyamatban, és a megelőző 5 éven belül
vádemelésre vagy jogerős elmarasztaló ítélet meghozatalára került sor,
a tevékenység folytatásához szükséges valamely hatósági engedéllyel nem rendelkezik,
fő tevékenysége: fegyver, lőszergyártás, szerencsejáték, fogadás, pénzügyi közvetítés,
biztosítás, viszontbiztosítás, nyugdíjalapok, egyéb pénzügyi tevékenység,
a hatályos társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény alapján ellenőrzött külföldi
társaságnak minősül,
az EU, az ENSZ és az USA szankciós eljárásrend alatti korlátozások hatálya alá esik,
a hatályos pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról
szóló törvényben előírt ügyfél-átvilágítása nem hajtható végre,
a tulajdonosi szerkezete vagy tényleges tulajdonosa nem ismerhető meg,
a pénzügyi Intézmény saját belső szabályzata alapján további kizáró feltételeket határozhat
meg.

* Jelen tájékoztató kizárólag figyelemfelhívásra szolgál, és semmilyen értelemben nem minősül ajánlattételnek.
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