Tájékoztató
az MKIK által kibocsátott - külföldön, magyar fővállalkozásban megvalósuló
beruházásokhoz/egyéb export szolgáltatásokhoz kapcsolódó a MEHIB/EXIMBANK
részére benyújtandó - magyar hányad igazolások kiadásának rendjéről

I.

A külföldön, magyar fővállalkozásban történő építési-, szerelési beruházások magyar
hányad mértékének megállapítására és igazolására a Magyar Kereskedelmi és
Iparkamara (MKIK) jogosult.
1. A magyar hányad igazolás kiadásának feltételei az alábbiak:
- A magyar hányad igazolás csak elvégzett teljesítésre, utólag adható ki
- ha a támogatást nyújtó szervezet a támogatás folyósításához részteljesítést is elfogad,
ilyenkor az elszámolt részteljesítésnek meg kell egyeznie az ügyfél által előzetesen
benyújtott és elfogadott ütemezéssel
Magyar hányad igazolást az MKIK az ügyfél írásos kérelmére adja ki, amely kérelemnek
tartalmaznia kell a magyar hányad igazolás tárgyát képező project részletes bemutatásán
túl az alábbiakat:
a.) első alkalommal a kedvezményezett, 30 napnál nem régebbi cégkivonatát, vagy a
vállalkozói igazolvány hiteles másolatát, a cégvezető aláírási címpéldányát és a
fővállalkozói/export szerződés eredetivel megegyező másolatát
b.) részletes költségkalkulációt a teljes projektre vonatkozóan külön feltüntetve a
beépítésre kerülő anyagok származását és értékét, szolgáltatásnál pedig a szolgáltatás
bruttó és nettó értékét.
c.) amennyiben a támogatást nyújtó szervezet részteljesítést elfogad, akkor azzal egyező
ütemezésben és bontásban is kérhető magyar hányad igazolás, de ebben az esetben is a
kérelemnek tartalmaznia kell az a.) és b.) pontban felsorolt információkat.
d.) a kérelemnek tartalmaznia kell továbbá:
- Építési-, szerelési szolgáltatásnál az építési naplóba történt első bejegyzés időpontját,
kedvezményezett nevére kiállított, a teljesítéseket igazoló számlák az eredetiben
mindenben egyező másolati példányát
- a tervezői és vállalkozói szerződések, megrendelések eredetivel mindenben
megegyező másolatát
- alvállalkozói teljesítés esetén a d.) pontban felsorolt valamennyi dokumentumot
- e tájékoztató mellékletét képező A jelölésű, kitöltött nyilatkozatot
2. Az MKIK a benyújtott dokumentumok alapján – a kérelem benyújtását illetve
a hiánypótlást követő - legfeljebb 15 munkanapon belül köteles a magyar
hányad igazolást kiadni.
A hiánypótlásra egyszer kerülhet sor.
A kérelem elbírálásának megalapozottsága érdekében az MKIK jogosult szakértő
közreműködését igénybe venni és további dokumentumokat bekérni, valamint
helyszíni ellenőrzést is végezni, melynek során a kérelmező köteles minden, a
magyar hányad megállapításához szükséges eredeti dokumentumot bemutatni
illetve annak eredetivel mindenben megegyező másolatát az MKIK részére átadni.
A kérelem elbírálásában közreműködő MKIK munkatársak illetve szakértők
személyes felelősséggel is tartoznak a birtokukba kerülő illetve tudomásukra jutó
üzleti titkot, egyéb bizalmas információt tartalmazó adatok tekintetében az
adatvédelmi szabályok betartásáért.

3. A magyar hányad igazolás kibocsátását kérelmező köteles az alábbiakban közölt
szolgáltatási díjakat az MKIK-nak számla ellenében megfizetni:
Az igazolás kibocsátásának díja alkalmanként:
Nem kamarai tag részére
88. 000 Ft + áfa

Kamarai tag részére
52. 800.- Ft + áfa

Fenti díjtételen túl -az MKIK által kibocsátott utolsó igazolás kiadásáig - a
kiszámlázott bruttó fővállalkozási díj/kiszámlázott export számla alapján köteles
az alábbi mértékű díjat egyszeri alkalommal megfizetni:
Projekt bruttó kiszámlázott fővállalkozói MKIK által kiszámlázandó díj
díja
0-25 millió EUR összegig
0,05 % + áfa
25 millió EUR feletti részre
0,03% + áfa
100 millió EUR feletti részre
0,01% + áfa
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