Tájékoztató* EXIM
Exportélénkítő forgóeszközhitel igénybevételéhez
Kik vehetnek igénybe Exportélénkítő hitelt?
Minden olyan belföldi vállalkozás igényelheti a finanszírozást, amely (a cégcsoport tagokat együttesen
figyelembe véve) legfeljebb 499 fő alkalmazottat foglalkoztat, árbevétele nem haladja meg a 100 millió EUR-t,
vagy mérlegfőösszege a 86 millió EUR-t. Az ügyfél bármely ágazatban működhet, de nem merülhet fel vele
szemben az EXIM Üzletszabályzatában előírt kizáró ok. Feltétel még, hogy a vállalkozás exporttevékenységgel
foglalkozzon, vagy exportőr közvetlen beszállítója legyen.
Mire lehet forgóeszközhitelt igénybe venni?
Exportélénkítő forgóeszközhitelt az exportcélú előállítási ciklushoz kapcsolódó forgóeszközök
finanszírozásához (alapanyagok, készletek, szállítók, működési költségek, kiszámlázott export vevőállomány),
azok arányában lehet igénybe venni. A kifolyósított összeg felhasználását azonban nem szükséges számlákkal,
átutalási megbízásokkal igazolni.
Beszállítók esetében az exportőr részére történő beszállításhoz kapcsolódó forgóeszközök finanszírozására
vehető igénybe a hitel, a felhasználást ez esetben sem kell igazolni.
Mekkora összeg igényelhető?
A maximális igényelhető forgóeszközhitel évente és finanszírozó bankonként 3,3 millió EUR vagy 1 milliárd
HUF.
A ténylegesen igénybe vehető összeget a finanszírozott export árbevétel és a tényleges forgóeszközigény
alapján a hitelező pénzintézet állapítja meg, összege az adott vevőktől várható export árbevétel maximum
85%-a lehet. A teljes export finanszírozása esetében a maximális összeg az éves várható export árbevétel 85%a. Több exportcélú forgóeszköz hitel felvétele esetén ugyanaz az export árbevétel csak egyszer vehető
figyelembe!
Beszállítók esetében a hitel maximuma az exportőr vevő(k)től származó várható éves árbevétel 85%-a. Több
hitel felvétele esetében a beszállítói árbevétel csak egyszer vehető figyelembe.
Milyen futamidőre kérhető a hitel és milyen törlesztéssel?
A forgóeszköz finanszírozás minimum 6 hónap, maximum 3 év futamidőre kérhető, egyenletes, vagy a cég
működési sajátosságaihoz igazodó visszafizetési ütemezéssel. 1 millió EUR illetve 300 millió forint feletti
hitelösszeg esetében a hitel rulírozó módon is igényelhető.
Melyek a hitel költségei?
A hitel kamata a teljes futamidő alatt fix, a szerződéskötéskor érvényes EUR illetve HUF referencia alapkamat
és a hitelező pénzintézet által megállapított kamatfelár összege. A kamatfelár leginkább a vállalkozás és az
ügylet kockázataitól, valamint a felajánlott biztosítékoktól függ. Szerződéskötési díj, kezelési költség nincs, de a
szerződött, és még ki nem folyósított összeg után 0,2% rendelkezésre tartási jutalékot kell megfizetni.
Speciális elvárások
Az export várható nagyságáról kell nyilatkozatot tenni, a vevők megnevezése nélkül, de a hitel igénylésekor
célszerű ezt alátámasztó dokumentumokat bemutatni (megrendelések, szerződések, előző évi export bevételt
igazoló kivonatok). A bank az összeg megállapításánál ezeket fogja figyelembe venni.
Beszállítók esetében a beszállítói árbevételről és az exportőr vevőkről kell nyilatkozatot tenni, de célszerű az
árbevétel várható összegét alátámasztó dokumentumokat is bemutatni. A vevőktől nem szükséges igazolást
kérni, de a hitel elbírálásakor a pénzintézet a nyilatkozatban megnevezett exportőrök export árbevételét
ellenőrizni fogja.
A hitelfelvevőnek nyilatkoznia kell a korábban igénybe vett EXIM hitelekről, az előállított áru vagy nyújtott
szolgáltatás magyar származásáról, és igazolást kell benyújtania alkalmazotti létszámáról. Nem KKV ügyfelek
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esetében az EXIM által előírt ügyfél- és ügyletértékeléshez egy egyszerű adatszolgáltatási lap kitöltése is
szükséges.
A hitelbírálat – a finanszírozó pénzintézet által nyújtott más hitelekkel azonos módon – az ügyfél és az ügylet
kockázatainak mérlegelése, a felajánlott biztosítékok értékelése alapján történik.
Milyen kötelezettségeket kell vállalni a hitel felvételekor?
Export árbevétel: Az ügyfél vállalja, hogy a hitel felvételétől, majd az évenkénti Mérési ponttól számított 12
hónapon belül a hitelösszeg 118%-ának megfelelő összegű export árbevételt realizál.
Beszállítói árbevétel: Az ügyfél vállalja, hogy a hitel felvételétől, majd az évenkénti Mérési ponttól számított 12
hónapon belül a hitelösszeg 118%-ának megfelelő összegű árbevételt realizál a megjelölt exportőr vevőktől.
Magyar tartalom vállalása: Az ügyfél vállalja, hogy ellenőrzés esetén igazolni tudja, hogy az export illetve a
beszállítás (az előírt arányban) magyar származású árukból/szolgáltatásokból történt. Exportárbevétel esetében
az áru vagy szolgáltatás 50%-a, beszállítás esetében az áru vagy szolgáltatás 100%-a meg kell feleljen a magyar
tartalomra előírtaknak.
Áruk esetében a magyar tartalom igazolása történhet a) a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) vagy
mezőgazdasági áru esetén a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) által kiállított Magyar Származási
Bizonyítvány benyújtásával b) annak dokumentálásával, hogy az árut vagy teljes egészében Magyarországon
állították elő vagy megfelel a magyar származásúnak minősíthető áruk feltételeinek c) annak dokumentálásával,
hogy az áru importtartalma nem haladja meg a 90%-ot.
Szolgáltatások esetében azt kell igazolni, hogy az alkalmazottak legalább 50%-a után magyar
társadalombiztosítási járulékot fizetnek.
Hozzáadott érték mutató: Az ügyfél vállalja, hogy a hitel futamideje alatt az éves hozzáadott érték (bevételek
és költségek különbözete) a hitelösszeg 1%-ának megfelelő mértékben növekedni fog. A vállalást a hitel
lejáratakor a beszámolóban szereplő pénzügyi adatokkal kell igazolni.
Adatszolgáltatások: Az ügyfél vállalja, hogy az 5 legjelentősebb export célországra, valamint az éves teljes
export/beszállítói árbevételére vonatkozóan adatot szolgáltat a finanszírozó pénzintézetnek
Hogyan fogja a bank és az Eximbank ellenőrizni a kötelezettségvállalások teljesítését?
Export/beszállítói árbevétel: Az ügyfélnek a finanszírozó bankjánál első alkalommal a hitel felvételét követő 12.
hónapban, majd ezt követően évente igazolnia kell az exportárbevétel illetve beszállítói árbevétel vállalás
teljesülését. Ezt alapesetben elegendő a főkönyvi kivonattal, beszállítók esetében vevő folyószámla kivonattal
alátámasztani. Amennyiben a vállalás nem teljesült, az ügyfél köteles annyit visszafizetni a forgóeszköz hitel
összegéből, hogy a hitel ne haladja meg az árbevétel 85%-át, egyéb szankció nincs. Az Eximbank – a
finanszírozó pénzintézet közreműködésével – bármikor jogosult szúrópróbaszerű ellenőrzés során bármilyen,
az exporttal/beszállítással kapcsolatos dokumentumot (szerződést, szállítólevelet, számlát, folyószámla
kivonatot) bekérni az ügyféltől, mely alapján részletesen vizsgálja az Üzletszabályzatnak és a hitelszerződésnek
való megfelelést.
Magyar tartalom: Az ügyfélnek első alkalommal a hitel felvételekor, majd ezt követően az első mérési
időpontban meg kell ismételnie a magyar tartalomra vonatkozó nyilatkozatát. Az Eximbank – a finanszírozó
pénzintézet közreműködésével – bármikor jogosult szúrópróbaszerű ellenőrzés során bekérni a magyar
tartalom igazolására szolgáló dokumentumokat: MKIK/NAK Származási bizonyítvány, vagy ügyfél által
benyújtott, az áru származását illetve importtartalmát igazoló dokumentumok (vámokmányok, szerződések,
szállítólevelek, számlák, számviteli nyilvántartások). Az Eximbank ezek alapján részletesen vizsgálhatja a magyar
tartalomra vonatkozó előírások teljesülését. Amennyiben az ügyfél nem tudja az előírt magyar tartalmat
igazolni, a hitelt vissza kell fizetnie.
Hozzáadott érték mutató: a hitelösszeg 1%-ának megfelelő növekedést a hitel lejáratakor, a beszámolóban
szereplő pénzügyi adatokkal kell igazolni. A vállalt növekedés elmaradása azzal a következménnyel járhat (az
okok vizsgálatát követően), hogy az Eximbank a jövőre nézve kizárja az ügyfelet finanszírozási konstrukcióiból.
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