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Tárgy: Tájékoztatás Üzletszabályzat és nyomtatvány változásról, valamint új nyomtatvány
bevezetéséről

Tisztelt Partnerünk!
A Garantiqa Hitelgarancia Zrt. (a továbbiakban: Garantiqa) ezúton tájékoztatja Önöket az alábbi
Üzletszabályzat módosításról:
A Garantiqa 2022. január 20-i hatállyal módosítja a Garantiqa Krízis Garanciaprogram Investment
Hitelgarancia termékéhez kapcsolódó, Átmeneti Közlemény (TF) 3.1 szakasza szerinti állami
támogatás lehetséges maximális összegét 1 800 000 EUR-ról 2 300 000 EUR-ra. Az Európai
Bizottság elfogadó határozata alapján a Garantiqa a megemelt összeget a 2021. december 17-étől
benyújtott kérelmek tekintetében alkalmazza.
A Garantiqa tájékoztatja Önöket új nyomtatvány megjelenéséről és nyomtatvány változásról:
KKV státusz alátámasztására szolgáló nyilatkozat COSME ügyletek esetén.
A Garantiqa 2022. február 01-i hatályba lépéssel közzéteszi a COSME ügyletek esetén
alkalmazandó, KKV státusz alátámasztására szolgáló nyilatkozatot, mellyel egy időben a COSME
keretében benyújtott kezességvállalási kérelmek kapcsán végzett ellenőrzési lépések is
kiegészülnek.
A Garantiqa COSME kezességvállalási kérelmek befogadása során bekéri a KKV minőség
megállapításához szükséges adatokat, így a kapcsolt és partner vállalkozások listáját. Az
elektronikus felület hazai vállalkozás adószámának megadását követően betölti a megadott
vállalkozások utolsó két lezárt pénzügyi beszámolóinak releváns adatait. Amennyiben az utolsó két
lezárt év pénzügyi és létszám adata alapján a KKV státusz egyértelműen megállapítható, a
kérelembeadás során további feladat nincs. Amennyiben az utolsó két lezárt év pénzügyi és
mérlegadatai alapján a KKV státusz nem állapítható meg, a kérelmet beadó partner kiegészítő
nyilatkozatban adja meg az Európai Bizottság 2003/361/EC számú ajánlása szerinti KKV státusz
megállapítására alkalmas, korábbi évek pénzügyi és létszámadatait.
Egyedi eljárásban benyújtott kérelem esetén a nyilatkozatot a kérelembeadáskor fel kell tölteni
az eKérelem rendszerbe, megállapodásos ügylet esetén a nyilatkozatot az ügylet mappájában kell
őrizni, és beváltás esetén megküldeni a Garantiqa részére. Mind az ePIK, mind az eKérelem felület
jelzi a plusz nyilatkozat szükségességét.
Budapest, 2022. január 20.
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