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Ügyfél-azonosítási információ / Ügyfél tölti ki

Ügyfél-azonosító:
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Bejelentő lepárlóüzem adatai / Ügyfél tölti ki:

Előtag:
Név:
Cégforma:
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A lepárlóüzem székhelye / Ügyfél tölti ki

Helység:
Irányítószám:
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Postai cím:

Kapcsolattartási információ / Ügyfél tölti ki

Név:
Helység:
Irányítószám:

Postai cím:

Telefonszám1:

Telefonszám2:

E-mail:
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Lepárlás helye / Ügyfél tölti ki

Helység:
Irányítószám:
Helyrajzi szám:

Utca, házszám:
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Lepárlóüzem adóraktári engedély száma / Ügyfél tölti ki:

Adóraktári engedély száma:
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Lepárlási célú borászati termék / Ügyfél tölti ki:

A vállalt lepárlási célú borászati termék mennyisége:

8

,
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Nyilatkozatok az intézkedésben való részvételhez:

1 . Kijelentem, hogy rendelkezem a borászati termékek tárolásának, valamint a mennyiség és az alkoholtartalom mérésének eszközeivel.
2 . Kijelentem, hogy a vállalt borászati termékekből kizárólag ipari vagy gyógyászati célú nyers alkoholt állítok elő.
3 . Vállalom, hogy a borászati terméket krízislepárlás céljából beszállítani kívánó bortermelővel írásban adásvételi szerződést kötök, amelyben az
átvett borászati terméktétel forgalombahozatali azonosítóját feltüntetem.
4 . Vállalom, hogy a bortermelőtől átvett borászati terméket saját költségemre párolom le.
5 . Vállalom, hogy az átvett borászati termékért legalább a támogatási összeggel megegyező vételárat fizetek, és ezen vételárat az átvétel napját
követő 70 napon belül megfizetem.
6 . Vállalom, hogy az átvett borászati termékeket az utolsó kifizetési kérelem benyújtása előtt lepárolom.
7 . Kijelentem, hogy a krízislepárlással előállított nyers alkoholt kizárólag ipari vagy gyógyászati felhasználásra értékesítem vagy hasznosítom.
8 . Biztosítom a krízislepárlás során a borászati termékből származó ipari vagy gyógyászati célú nyers alkoholnak az üzemben keletkezett többi
alkoholfajtától történő elkülönített tárolását.
9 . Kijelentem, hogy az előírt feltételek teljesítésével kapcsolatos bármely változást az eseménytől számított 15 napon belül bejelentem a Magyar
Államkincstárnak (a továbbiakban: Kincstár), és egyidejűleg csatolom a változást alátámasztó dokumentumokat.
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Általános nyilatkozatok

1 . Kijelentem, hogy a bejelentésben és annak mellékletében feltüntetett adatok a valóságnak megfelelnek.
2 . Hozzájárulok ahhoz, hogy a Kincstár az általa működtetett monitoring rendszerben nyilvántartott adataimat a költségvetési támogatás
utalványozója, folyósítója, a költségvetési törvény XIX. Uniós fejlesztések fejezetből biztosított költségvetési támogatás esetén a közreműködő
szervezet, ennek hiányában az irányító hatóság (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
részére továbbítsa.
3 . Tudomásul veszem, hogy
a) a Kincstárral a kapcsolattartás a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztés, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez
kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény (a továbbiakban: Támogatási törvény) 9. § (2) bekezdése szerinti Egységes
Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszerbe, a 28. § (2) (3) bekezdése szerint bejelentett adatok alapján és 36/A. §-nak megfelelő módon
történik;
b) az adatok megváltozása esetében a Támogatási törvény 29. § (1) bekezdése alapján a változást köteles vagyok a Kincstár felé annak
bekövetkezésétől számított tizenöt napon belül bejelenteni, és amennyiben ezen bejelentési kötelezettséget elmulasztom, az ebből adódó - a
Támogatási törvény 29. § (5) bekezdésében, valamint 30/A. §-ában foglalt - jogkövetkezmények engem terhelnek;
c) a Támogatási törvény 59. § (3) bekezdése alapján az intézkedésben való jogosulatlan részvétel alapján megállapított és fennálló tartozás adók
módjára behajtandó köztartozásnak minősül, és azt a Támogatási törvényben meghatározott kivételekkel az állami adóhatóság a rá irányadó
szabályok szerint hajtja be.
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Csatolandó melléklet

A lepárlóüzem adóraktári engedélyének másolata.
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Lepárlóüzem cégszerű aláírása / Ügyfél tölti ki

Helység:
Lepárlóüzem cégszerű aláírása:

Dátum:

.

.

.

