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GENERÁCIÓVÁLTÁS PROGRAM RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI
A Generációváltás programra 2021.10.13. és 2022.08.31. között fogadjuk a vállalkozások jelentkezését az evolucio.ifka.hu oldalon. A jelentkezés folyamata – az ügyfélkapus belépést követően – regisztrációval
és alapadatok megadásával kezdődik, majd a cégérték meghatározása következik. A cégérték ismeretében tervezzük meg az átadási folyamatot, egyedi tanácsadási szolgáltatást biztosítva a vállalkozások számára.
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A díjmentes szolgáltatásokra azok a kis-, és középvállalkozások jelentkezhetnek, amelyek
rendelkeznek legalább öt lezárt (beszámoló), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel, valamint nem állnak jogerős végzéssel elrendelt felszámolási, csőd-, végelszámolási vagy
egyéb - a megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott - eljárás alatt, valamint a tulajdonos életkora 55 év vagy afeletti.

Jogi norma szerint: kettős könyvvitelt vezető vállalkozások, egyéni cégek, szövetkezetek.

1.1.

Gazdálkodási formakód szerint:
•

113 Korlátolt felelősségű társaság

•

114 Részvénytársaság

•

116 Közkereseti társaság

•

117 Betéti társaság

•

121 Szociális szövetkezet

•

124 Agrárgazdasági szövetkezet

•

129 Egyéb szövetkezet

•

131 Ügyvédi iroda

•

141 Európai részvénytársaság (SE)

•

142 Európai szövetkezet (SCE)

•

226 Külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe

•

228 Egyéni cég

•

231 Egyéni vállalkozó
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A cégre szabott elemzést és a tanácsadási szolgáltatást az alábbi vállalkozások vehetik igénybe:
a.

azon vállalkozások, melyek megfelelnek jelen tájékoztató 1-es pontjában leírtaknak és nem
tartoznak a 2-es pontban felsorolt vállalkozások közé, továbbá,

b.

amelyek rendelkeznek legalább 5 lezárt üzleti évvel,

c.

a 2004. évi XXXIV. törvény a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról c. törvény
alapján mikro-, kis vagy középvállalkozásnak minősülnek.

Kizárólag az online kalkulátor segítségével történő cégértékszámítás
szolgáltatást vehetik igénybe azok a vállalkozások, amelyek:
a.

főtevékenysége a TEÁOR’08 12.00, 05.10-09.10, 19.10-20, 24.10, 30.11-12 és 33.11-20 kód
szerinti besorolásba tartozik;

b.

amely vállalkozás mezőgazdasági termelőnek minősül – azaz olyan természetes vagy jogi részére,
amelyek a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott, legutolsó lezárt, teljes üzleti év
éves beszámoló szerinti árbevételének legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből származik

c.

amelynek dohány és dohánytermékek gyártásával, feldolgozásával és forgalomba hozatalával
kapcsolatos tevékenységet lát el.

A program indulása után a regisztráció a vállalkozások számára folyamatos, a jelentkezések elbírálása beérkezési sorrendben, a jelentkező cégek kiszolgálása szakaszos ütemezés szerint történik..
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