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6/2016. (2016.02.03.) számú
KÖZLEMÉNYE
A dohány szerkezetátalakítási nemzeti programmal összefüggésben igényelhető
mezőgazdasági és általános csekély összegű támogatási kérelem, valamint a 2015. évi
kötelezettségek teljesítéséről szóló nyilatkozat benyújtásának feltételeiről szóló 2/2016.
(2016.01.25.) számú Közlemény módosításáról

I. Módosítás indoka
A dohány szerkezetátalakítási nemzeti programról és az azzal összefüggésben igényelhető
csekély összegű támogatások feltételeinek megállapításáról szóló 53/2015. (IX.14.) FM
rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 13. § (4) bekezdése rendelkezik arról, hogy a
dohánytermelőnek a tárgyévi termelésre vonatkozó szerződés másolata mellett az átvételről
szóló dokumentumot is csatolni kell. A jogalkotó szándék alapján, miszerint azon termelők
támogatása a cél, akik ténylegesen szállítottak a feldolgozónak, a Rendelet 13. § (4)
bekezdésében foglalt teljesítés igazolás keretében elegendő a feldolgozó által kiállított
bizonylat alapján a teljesítés tényét igazolni, névre szóló egyéb, a felvásárlás tényét igazolkó
dokumentum (pl. felvásárlási jegy, számla) csatolása nem szükséges. Ez alapján a feldolgozó
által kiállított bizonylaton elegendő azt feltüntetni, hogy az adott termelő
vonatkozásában a feldolgozó mekkora mennyiséget vett át.
II. Módusuló rendelkezések
1. A Közlemény „II. Mezőgazdasági csekély összegű támogatás igénylése” fejezetében
„a szerződésben foglalt mennyiségű megtermelt dohány átvételét igazoló
dokumentummal, mely dokumentumnak szigorú számadású bizonylatnak kell lennie.”
helyébe az alábbi szöveg lép:
„a szerződésben foglalt
dokumentummal.”
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2. A Közlemény „II. Mezőgazdasági csekély összegű támogatás igénylése” fejezetében
„A dohánytermelőnek a támogatási kérelemhez csatolnia kell az alábbi dokumentumokat:
Elsődleges feldolgozóval kötött szerződés másolata a dohánytermesztésre
vonatkozóan.
A szerződésben vállalt dohány átvételét igazoló szigorú számadású bizonylat(ok)
másolata.”
helyébe az alábbi szöveg lép:
„A dohánytermelőnek a támogatási kérelemhez csatolnia kell az alábbi dokumentumokat:
Elsődleges feldolgozóval kötött szerződés másolata a dohánytermesztésre
vonatkozóan.
A szerződésben vállalt dohány átvételét igazoló bizonylat(ok) másolata.”
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Fontos: a Közlemény 1. sz. melléklete szerinti K0157 számú nyomtatványnak - A dohány
szerkezetátalakítási programmal összefüggésben igényelhető mezőgazdasági és általános
csekély összegű támogatási kérelem, és nyilatkozat a 2015. évi kötelezettségek teljesítéséről
- 4.3 pontjában:
„A szerződésben vállalt dohány átvételét igazoló szigorú számadású bizonylat” alatt a
feldolgozó által e célra kiállított bizonylatot kell érteni.
III. A Közlemény hatálya
Jelen közlemény a kihirdetése napján lép hatályba.
További
információ
a
www.mvh.gov.hu
honlapon
ugyfelszolgalat@mvh.gov.hu e-mail címen kérhető.
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Amennyiben a közlemény és a vonatkozó jogszabályok között ellentmondás vagy eltérés
merül fel, abban az esetben a jogszabályok rendelkezései az irányadóak.
Budapest, 2016. február 3.

Dr. Gyuricza Csaba
elnök sk.
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