Integrált Igazgatási és Ellenőrzési Rendszer

Nyilatkozat a dohány szerkezetátalakítási programban
történő 2016. tárgyévi kötelezettség megosztásról
Benyújtandó postai úton az MVH területileg illetékes megyei
kirendeltségéhez!
Benyújtási határidő: 2016. április 1. - 2016. április 30.
Hivatal tölti ki!
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Ügyfél-azonosító adatok:

Ügyfél-azonosító:
Előtag:
Név:
Cégforma

2

Természetes személy kötelezettségeinek megosztása együttműködő termelőkkel

Együttműködő termelőként, kijelentem, hogy ismerem és vállalom a megosztással átvállalt kötelezettségeket, a szerkezetátalakítási programban való
részvétel feltételeit, abban együttműködő termelőként, mint dohánytermelő közeli hozzátartozója, vagy a dohánytermelővel azonos családi
gazdaságban tag kívánok részt venni.
Együttműködő termelő neve

Együttműködő termelő ügyfél- Jogosultság
Kötelezettség Kötelezettség Együttműködő termelő aláírása
azonosítója
száma, melyre átadás csak átadás
a kötelezettség munkaórára munkaórára
átadás
és árbevételre
vonatkozik

.
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Oldalszám: 1
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Nyilatkozat:

1 . Kijelentem, hogy a kérelemben szolgáltatott adatok megfelelnek a valóságnak.
2 . Tudomásul veszem, hogy
a) a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatallal (a továbbiakban: MVH) a kapcsolattartás a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint
halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény (a továbbiakban:
MVH eljárási törvény) 28. § (1) bekezdése szerinti Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszerbe bejelentett adatok alapján
történik;
b) az adatok megváltozása esetében az MVH eljárási törvény 29. § (1) bekezdése alapján a változást köteles vagyok az MVH illetékes megyei
kirendeltségének tizenöt napon belül bejelenteni, és amennyiben ezen bejelentési kötelezettséget elmulasztom, az ebből adódó - az MVH
eljárási törvény 29. § (5) bekezdésében, valamint 30/A. §-ában foglalt - jogkövetkezmények engem terhelnek.
3 . Vállalom a támogatás igénybevételére vonatkozó jogszabályokban meghatározott feltételekből eredő kötelezettségek teljesítését, továbbá, hogy
a támogatással összefüggő ellenőrzés során kért dokumentumokat, igazoló iratokat rendelkezésre bocsátom, átadom és a terület megtekintését
biztosítom.
4 . Jelen nyilatkozat útján hozzájárulok ahhoz, hogy a Kincstár által működtetett monitoring rendszerben nyilvántartott adataimhoz a költségvetési
támogatás utalványozója, folyósítója, a XIX. Uniós fejlesztések fejezetből biztosított költségvetési támogatás esetén a közreműködő szervezet,
ennek hiányában az irányító hatóság (a továbbiakban együtt: a támogatás folyósítója), az Állami Számvevőszék, a Kormányzati Ellenőrzési
Hivatal, az Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság, az állami adóhatóság, a csekély összegű támogatások nyilvántartásában érintett
szervek hozzáférjenek.
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Kitöltési dátum és aláírás

Helység:

Dátum:

.

Cégszerű ALÁÍRÁS:
P.H.
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