KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ - K0167 NYOMTATVÁNY

Általános tudnivalók:
Kitöltés előtt alaposan tanulmányozza át a vonatkozó jogszabályokat, a jelen kitöltési
útmutatót, valamint a támogatási rendszerre vonatkozó alábbi közleményeket:
- 112/2015. (IX. 15.) számú MVH közlemény a dohány szerkezetátalakítási nemzeti program
alapján megállapított jogosultság jogosultjának személyében bekövetkezett változással
kapcsolatos eljárási szabályokról,
- 133/2015. (XI. 9.) számú MVH közlemény a dohány szerkezetátalakítási nemzeti
programmal összefüggő általános csekély összegű támogatás igényléséhez kapcsolódóan
vezetendő üzemnaplóról.
A nyomtatványt olvashatóan, nyomtatott nagybetűkkel és lehetőség szerint kék
golyóstollal töltse ki! Emellett a nyomtatvány kitölthető a PDF kitöltő rendszer
segítségével is. Ebben az esetben az űrlapra beírt adatokat nem lehet elmenteni, ezért
kitöltés után nyomtassa ki az űrlapot!
A nyomtatványt minden esetben lássa el aláírásával (természetes személy esetén) vagy
cégszerű aláírásával (cég / szervezet esetén), eredeti aláírás hiányában ugyanis a Magyar
Államkincstárnak (a továbbiakban: Kincstár) nem áll módjában elfogadni azt, a
kérelem érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerül.
A Kincstár hivatalos kapcsolattartási címnek az ügyfél-nyilvántartási rendszerben
megadott levelezési címet tekinti.
Benyújtási határidő:
2017. február 15.
Benyújtás helye:
Ügyfél lakhelye / székhelye szerint illetékes Megyei Kormányhivatal, Csongrád megyében a
Csongrád Megyei Kormányhivatal Hódmezővásárhelyi Járási Hivatala.
Benyújtás módja:
Postai úton, tértivevényes küldemény formájában

A nyomtatvány az alábbi nyilatkozatokat és kérelmeket tartalmazza:
1) Nyilatkozat a szerkezetátalakítási nemzeti program teljesítéséről (2. vagy 3. pont
kitöltésével)
2) Mezőgazdasági csekély összegű támogatási kérelem (4. pont kitöltésével)
3) Általános csekély összegű támogatási kérelem (5. pont kitöltésével)
4) Nyilatkozat az általános csekély összegű támogatásokról (6. pont) és nyilatkozat egy
és ugyanazon vállalkozás” minőséghez kapcsolódóan (7. pont) - mind a
mezőgazdasági, mind az általános csekély összegű támogatás igénylése esetén
kötelező tölteni!
5) Falugazdászi igazolás az általános csekély összegű támogatás igénybevételéhez (10.
pont).
A nyomtatványhoz csatolandó mellékletek:
Mezőgazdasági csekély összegű támogatás igénylése esetén (4. pont) a dohánytermelőnek a
támogatási kérelemhez csatolnia kell az alábbi dokumentumokat:



Elsődleges feldolgozóval kötött szerződés másolata a dohánytermesztésre
vonatkozóan és
a szerződésben vállalt dohány átvételét igazoló szigorú számadású bizonylat(ok)
másolata.

Általános csekély összegű támogatás igénylése esetén (5. pont) a dohánytermelőnek a
támogatási kérelemhez csatolnia kell az alábbi dokumentumokat:



Üzemnapló, mesterséges dohányszárítás esetén (üzemeltetés és bérbevétel esetén is
csatolandó!)
Fűzőzsineg számla, természetes dohányszárítás esetén.

 „1. Kérelmező azonosítási adatok” rovat
Ügyfél-azonosító: ebben a rovatban az igénylőnek a regisztrációs igazoláson / nyilvántartásba
vett adatokról szóló igazoláson szereplő 10 számjegyű azonosítóját kell feltüntetnie.
Előtag: Kérjük, ügyeljen arra, hogy ha az Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási
Rendszerében előtaggal (id., ifj, dr., stb.) vetette nyilvántartásba a nevét, akkor az előtagot is
kérjük feltüntetni.
Név: ebben a rovatban a nyilatkozatot, illetve a kérelmet benyújtó dohánytermelő vagy
együttműködő termelő nevét kell feltüntetnie.
Cégforma: Amennyiben nem magánszemély a nyilatkozat benyújtója, úgy a cégforma
megadása szükséges.

Figyelem!
 Az itt megadott adatoknak meg kell egyezniük az ügyfél nyilvántartásba-vételi kérelmen
bejelentett adataival!
 A Kincstár az ügyfeleivel történő hivatalos levelezést az ügyfél-nyilvántartási rendszerben
megadott levelezési címen bonyolítja. Ha a levelezést más címre kéri, akkor a levelezési
címet kizárólag az ügyfél-nyilvántartási rendszerben módosíthatja.
 „2. Dohánytermelő nyilatkozata a kötelezettségek teljesítéséről” rovat
Figyelem!
A 2. rovatot csak a dohánytermelőnek minősülő ügyfeleknek kell kitöltenie, ha Ön, mint
együttműködő termelő nyújtja be a nyilatkozatot, kérem a 3. rovatnál folytassa a nyomtatvány
kitöltését!
2.1 Saját tejesítés:
A munkaórát és árbevételt fajtától függetlenül, az összes dohány szerkezetátalakítási
jogosultsághoz kell kiszámítani és megadni. A munkaóra számának megadásakor az ún.
”bónusz” munkaórák hozzáadásával kiszámított értéket kell feltüntetni!

Példa (természetes személy ügyfél esetén): 4 db dohány (pl.: 1 db Burley és 3 db Virginia)
jogosultság esetén 800.000,- Ft árbevétel és 2.000 munkaóra igazolása szükséges.
A dohánytermelőnek a munkaóra (jogosultságonként 500 óra) és az árbevétel
(jogosultságonként 200.000 Ft) igazolásakor figyelembe kell venni a 2016. évi egységes
kérelemben megadott települést és választott tevékenységet, mivel ezen település(ek)en a
választott tevékenységből kell teljesítenie az árbevételt és munkaórát!
Mit lehet munkaóraként elszámolni?




Természetes személy esetében az árbevétel 200.000 Ft-nál nagyobb? Igen → 500
munkaóra, ún. bónusz munkaóraként igazoltnak tekinthető.
Természetes személyként (pl. őstermelőként) minimálbér utáni adózás esetén, a
járulékokat önmagam után fizetem (főfoglalkozású őstermelőként)? Igen →
2040munkaóra igazoltnak tekinthető.
További munkaórák igazolása munkaerő foglalkoztatásból (pl.: állandó alkalmazottak,
egyszerűsített foglalkoztatás, munkaerő kölcsönzés): pl. 220 munkaórában
foglalkoztattam munkavállaló(ka)t

Összesen: 500+2040+220 = 2760 óra → Ezt a mennyiséget kell beírni a munkaórák száma
mezőbe!
Őstermelők figyelem! Amennyiben a mezőgazdasági őstermelő, akinek e tevékenységből
származó, tárgyévet megelőző évben elért bevétele nem haladja meg a személyi

jövedelemadóról szóló törvény szerinti mezőgazdasági kistermelőkre vonatkozó bevételi
értékhatárt, a járulékokat a társadalombiztosítás ellátásaira és magánnyugdíjra jogosultakról,
valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény alapján legalább az
őstermelői tevékenységből származó, tárgyévet megelőző évi bevételének 20 százaléka után
fizette meg, akkor 2040 munkaóra igazoltnak tekinthető. Ha a termelő kevesebb bevétel után
fizette meg a járulékokat, akkor a munkaórát arányosan csökkenteni kell.
Amennyiben nem teljesített munkaórát és/vagy az árbevételt, úgy kérjük, azt „0”-val jelezze!



A munkavégzés után fizetendő közterhek megfizetését okiratokkal igazolni kell, és az
ellenőrzés alkalmával azokat be kell mutatni.
Az ügyfél az árbevétellel kapcsolatos nyilatkozatát saját nevére szóló érvényes
pénzforgalmi bizonylatok alapján teheti meg, amelyeket köteles az adózás rendjére
vonatkozó szabályoknak megfelelő ideig megőrizni, és az ellenőrzés alkalmával
bemutatni.

Település: Az 53/2015. (IX. 14.) FM rendelet 1. § 14. pontja szerinti jogosult település - az a
település, amelynek közigazgatási területén a referenciaterület megállapításánál figyelembe
vett mezőgazdasági földterület található, valamint az azzal szomszédos település
közigazgatási területe (a 40/2016. (IV. 21.) MVH közlemény 17. számú mellékletében
felsorolt települések).
Elismert tevékenység: Az 53/2015. (IX. 14.) FM rendelet 1. § 11. pontja szerinti
tevékenység - a termelő által saját nevében, saját gazdaságában és saját kockázatára folytatott
a) bármely mezőgazdasági, erdészeti, halászati, valamint
b) a jogosult településen folytatott és az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program III.
tengelye, valamint a 2014-2020. évi Vidékfejlesztési Program intézkedései keretében
meghatározott mezőgazdasági tevékenységnek nem minősülő vidékfejlesztési tevékenység
végzése.
2.2 A dohánytermelővel együttműködő termelők átvállalt kötelezettségeinek teljesítése:
A dohánytermelő legfeljebb három, szintén valamelyik jogosult településen mezőgazdasági
tevékenységet folytató együttműködő termelővel megoszthatta a vállalt feltételek teljesítését a
2016. tárgyévre a K0166 számú nyomtatvány benyújtásával, az alábbiak szerint:
 az élőmunka ráfordítási kötelezettség megosztása, vagy
 az élőmunka ráfordítási és az árbevétel teljesítési kötelezettség megosztása.
A 2.2 pontban kell megadni az együttműködő termelő(k) által teljesített munkaóra és
árbevétel értékét.

 Együttműködő termelő neve: a rovatban a természetes személy(ek) teljes nevét kell
olvashatóan feltüntetni.

 Együttműködő termelő ügyfél-azonosítója: a rovatban az együttműködő termelőnek a
regisztrációs igazoláson / nyilvántartásba vett adatokról szóló igazoláson szereplő 10
számjegyű azonosítóját kell feltüntetni.
Figyelem!
Az együttműködő termelőre is vonatkoznak a 2.1. pontban leírtak. Vagyis a természetes
személy esetében az árbevétel 200.000 Ft-nál nagyobb, akkor az 500 munkaóra, ún. bónusz
munkaóraként igazoltnak tekinthető. Ha természetes személyként (pl. őstermelőként)
minimálbér utáni adózás esetén, a járulékokat önmaga után fizeti meg (főfoglalkozású
őstermelőként), akkor 2040 munkaóra igazoltnak tekinthető.
Ha a kötelezettség megosztás csak munkaórára vonatkozott, akkor az árbevétel mezőt üresen
kell hagyni vagy „ – „ vonallal kihúzható.
Amennyiben nem teljesített munkaórát és/vagy az árbevételt, úgy kérjük, azt „0”-val jelezze!
Figyelem!
A dohánytermelő által kitöltött nyomtatvány nem minősül az együttműködő termelő
teljesítésről szóló nyilatkozatának, illetve támogatás igénylésének! Az együttműködő
termelőnek külön nyilatkozatot kell benyújtani a K0167 számú nyomtatvány 1.; 3.; 9.
pontjainak kitöltésével, valamint a mezőgazdasági csekély összegű támogatás igénylése
esetén a nyomtatvány 4. 1., 6., 7. pontjainak kitöltésével!
 „3. Együttműködő termelő nyilatkozata a kötelezettségek teljesítéséről” rovat
Figyelem!
A 3. rovatot csak az együttműködő termelőnek minősülő ügyfeleknek kell kitöltenie!

 Dohánytermelő ügyfél-azonosítója: a rovatban azon dohánytermelőnek a regisztrációs
igazoláson / nyilvántartásba vett adatokról szóló igazoláson szereplő 10 számjegyű
azonosítóját kell feltüntetni, akitől a kötelezettségeket az együttműködő termelő átvállalta.
 Dohánytermelő neve: a rovatban annak a dohánytermelőnek a teljes nevét kell olvashatóan
feltüntetni, akitől a kötelezettségeket az együttműködő termelő átvállalta.

A korábban benyújtott K0166 számú nyomtatványon megadott – a támogatás igénylés
alapjául szolgáló- jogosultsághoz vállalt kötelezettséghez mérten kell megadni a teljesített
munkaórát és árbevételt.
A munkaórát és árbevételt fajtától függetlenül, az összes dohány szerkezetátalakítási
jogosultsághoz kell kiszámítani és megadni. A munkaóra számának megadásakor az ún.
”bónusz” munkaórák hozzáadásával kiszámított értéket kell feltüntetni!
Példa (természetes személy ügyfél esetén): 4 db dohány (pl.: 1 db Burley és 3 db Virginia)
jogosultság esetén 800.000 Ft árbevétel és 2000 munkaóra igazolása szükséges.
A dohánytermelőnek a munkaóra (jogosultságonként 500 óra) és az árbevétel
(jogosultságonként 200.000 Ft) igazolásakor figyelembe kell venni a 2016. évi egységes
kérelemben megadott települést és választott tevékenységet, mivel ezen település(ek)en a
választott tevékenységből kell teljesítenie az árbevételt és munkaórát!
Mit lehet munkaóraként elszámolni?
 Természetes személy esetében az árbevétel 200.000 Ft-nál nagyobb? Igen → 500
munkaóra, ún. bónusz munkaóraként igazoltnak tekinthető.
 Természetes személyként (pl. őstermelőként) minimálbér utáni adózás esetén, a
járulékokat önmagam után fizetem (főfoglalkozású őstermelőként)? Igen → 2040
munkaóra igazoltnak tekinthető.
 További munkaórák igazolása munkaerő foglalkoztatásból (pl.: állandó alkalmazottak,
egyszerűsített foglalkoztatás, munkaerő kölcsönzés): pl. 220 munkaórában foglalkoztattam
munkavállaló(ka)t
Összesen: 500+2040+220 = 2760 óra → Ezt a mennyiséget kell beírni a munkaórák száma
mezőbe!
Őstermelők figyelem! Amennyiben a mezőgazdasági őstermelő, akinek e tevékenységből
származó, tárgyévet megelőző évben elért bevétele nem haladja meg a személyi
jövedelemadóról szóló törvény szerinti mezőgazdasági kistermelőkre vonatkozó bevételi
értékhatárt, a járulékokat a társadalombiztosítás ellátásaira és magánnyugdíjra jogosultakról,
valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény alapján legalább az
őstermelői tevékenységből származó, tárgyévet megelőző évi bevételének 20 százaléka után
fizette meg, akkor 2040 munkaóra igazoltnak tekinthető. Ha a termelő kevesebb bevétel után
fizette meg a járulékokat, akkor a munkaórát arányosan csökkenteni kell.
Amennyiben nem teljesített munkaórát és/vagy az árbevételt, úgy kérjük, azt „0”-val jelezze!



A munkavégzés után fizetendő közterhek megfizetését okiratokkal igazolni kell, és az
ellenőrzés alkalmával azokat be kell mutatni.
Az ügyfél az árbevétellel kapcsolatos nyilatkozatát saját nevére szóló érvényes
pénzforgalmi bizonylatok alapján teheti meg, amelyeket köteles az adózás rendjére
vonatkozó szabályoknak megfelelő ideig megőrizni, és az ellenőrzés alkalmával
bemutatni.

 „4. Mezőgazdasági csekély összegű támogatási kérelem” rovat

4.1 „A támogatási jogosultságok száma, melyre mezőgazdasági csekély összegű
támogatást igényelek” mezőben kell feltüntetni a dohánytermelőnek, vagy ha az
együttműködő termelő igényli, akkor az együttműködő termelőnek a mezőgazdasági
csekély összegű támogatásra igényelt jogosultságok számát. A mezőgazdasági csekély
összegű támogatást - a kötelezettség-megosztásra is figyelemmel - azon aktivált
szerkezetátalakítási támogatási jogosultság mértékéig igényelheti a dohánytermelő és a
vele együttműködő termelő, melyek vonatkozásában a dohánytermelő és a vele
együttműködő termelő a szerkezetátalakítási programban előírt követelményeket
teljesítette, azzal, hogy kérelmezőnként legfeljebb öt szerkezetátalakítási jogosultság
alapján igényelhető támogatás.
4.2 „A dohánytermelő elsődleges feldolgozóval kötött szerződésében vállalt mennyiség és
annak teljesítése” mezőben a dohánytermelőnek kell megadni az elsődleges
feldolgozóval kötött szerződésben vállalt és az elsődleges feldolgozó által átvett (átvételi
bizonylattal igazolt) mennyiségi adatokat, megbontva Virginia és Burley dohányra.

4.3 „A támogatási kérelemhez csatolt dokumentumok” mezőben a jelölő négyzetbe tett Xel, vagy pipával jelezze a támogatási kérelemhez csatolt különböző dokumentumok meglétét.
A támogatás igényléséhez mindkét típusú dokumentum csatolása szükséges!

 „5. Általános csekély összegű támogatási kérelem” rovat
5.1 „A támogatási jogosultságok száma, melyre általános csekély összegű támogatást
igényelek” mezőben kell feltüntetni a dohánytermelőnek az általános csekély összegű
támogatásra igényelt jogosultságok számát.

Figyelem!
Csak azon jogosultságok után igényelhet a dohánytermelő általános csekély összegű
támogatás, melyre az előírt kötelezettségeket teljesítette és mely alapján sem ő, sem a
vele együttműködő termelő nem igényelt mezőgazdasági csekély összegű támogatást.

Például: 20 szerkezetátalakítási jogosultsággal rendelkező dohánytermelőnek, aki
igényel:
 5 jogosultság alapján mezőgazdasági csekély összegű támogatást és
 5 jogosultság alapján a vele együttműködő termelő is igényel mezőgazdasági
csekély összegű támogatást,
 10 jogosultság után igényelhet általános csekély összegű támogatást, ha
rendelkezik saját, vagy bérbevétellel legalább 20*0,2 vagyis 4 dohányszárító
egységgel (pl. 4*5000 kg nyersdohány szárítására alkalmas mesterséges
dohányszárítóval).
5.2 „Saját mesterséges és természetes dohányszárító adatai” mezőben a saját mesterséges
és természetes szárítók számát kell feltüntetni 2 tizedes jegy pontossággal. Az adatok
megadásánál figyelembe kell venni a 10. pontban a falugazdász által leigazolt szárítók
számát. Bérbe adni csak azt a szárítót (szárító kapacitást) lehet, amelyre sem
dohánytermelő, sem a vele együttműködő termelő nem igényelt mezőgazdasági (és/vagy)
általános csekély összegű támogatást.

Például: Az ügyfél 4,5 szárítót üzemeltet, és az 5.1 pontban leírt példa alapján 20 db.
jogosultságra igényel mezőgazdasági és általános csekély összegű támogatást (5 saját jog,
5 együttműködő termelő mezőgazdasági, 10 általános csekély összegű támogatás
igénybevétele), mely igényléshez 4 szárító szükséges, 0,5 szárító (vagyis 2500 kg
nyersdohány szárítására alkalmas mesterséges szárító kapacitás) bérbe adható.
5.3 „Szárító bérlés esetén” mezőben meg kell adni a bérelt szárítók típusát, számát, a
bérbeadó nevét és ügyfél-azonosítóját!

5.4 „Számlával igazolt, felhasznált fűzőzsinór mennyisége” mezőben meg kell adni a
természetes szárítás esetén felhasznált fűzőzsinór mennyiségét, ami jogosultságonként
(hektáronként) minimum 7*2kg-os orsó.

5.5 „A támogatási kérelemhez csatolt dokumentumok” mezőben a dohánytermelő által a
támogatási kérelemhez csatolt különböző dokumentumok darabszámát kell megadni.

 „6. „Nyilatkozat az általános csekély összegű támogatás(ok)ról…” rovat
Mezőgazdasági és általános csekély összegű támogatás igénybevétele esetén is (4. és/vagy
5. pont) kötelezően töltendő!
A megfelelő rovatba tegyen X-et. Figyelem! Amennyiben a fentiek egyike sem kerül
megjelölésre, úgy a nyilatkozat nemlegesnek tekintendő.
Ezen adatblokkban nyilatkoznia kell arról, hogy a támogatási kérelem benyújtását
megelőző kettő – Ön által alkalmazott – üzleti évben és a folyamatban lévő üzleti évben az
1407/2013/EU bizottsági rendelet szerinti általános csekély összegű (de minimis)
támogatásban saját jogon és és az európai uniós versenyjogi értelembe vett állami
támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III.
22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet) alapján Önnel „egy
és ugyanazon vállalkozásnak” minősülő vállalkozás(ok) jogán részesült-e, és ha igen,
akkor mindösszesen mekkora EUR összegben.
Például, ha Ön nem alkalmaz a naptári évtől eltérő üzleti évet vállalkozásában, akkor a 2017.
évben és a megelőző 2 naptári évben, azaz a 2015. és a 2016. években bármilyen jogcímen
odaítélt általános csekély összegű támogatások összegéről kell nyilatkoznia. A naptári évtől
eltérő üzleti év alkalmazása esetén nyilatkozat benyújtása szükséges a mindenkori hatályos a
csekély összegű támogatások igénybevételéhez kapcsolódó „egy és ugyanazon vállalkozás”
minőségről, valamint az alkalmazott üzleti évről történő nyilatkozattételi kötelezettségről
közleményben foglaltak szerint, jelen közlemény kiadásakor a 7/2016. (II. 4.) MVH
közlemény szerint.
Figyelem!
A K0167 nyomtatvány 6. pontjában feltüntetendő összegbe ne számítsa bele a
mezőgazdasági és a halászati de minimis rendelet hatálya alá tartozó jogcímeken a
hivatkozott években esetlegesen kapott támogatásokat, hanem kizárólag az általános de
minimis rendelet (1407/2013/EU bizottsági rendelet) hatálya alá tartozó jogcímeken
kapott támogatásokat összegezze! Az Ön, illetve az Önnel egy és ugyanazon
válallalkozás(ok) nak minősülő vállalkozás(ok) számára korábban odaítélt csekély összegű

(de minimis) támogatásról szóló határozatokon egyértelműen fel van tüntetve, hogy az adott
támogatás mely számú uniós rendelet hatálya alá tartozik és mekkora EUR összegnek felel
meg.
 „7.„ Nyilatkozat az „egy és ugyanazon vállalkozás” minőséghez kapcsolódóan…”
rovat
Mezőgazdasági és általános csekély összegű támogatás igénybevétele esetén is (4. és/vagy
5. pont) kötelezően töltendő!
Ezen adatblokkban kell jelölnie, hogy más vállalkozással/vállalkozásokkal a 37/2011. (III.
22.) Korm. rendelet 2. § 5a. pontja szerinti „egy és ugyanazon vállalkozásnak” minősül-e. Az
itt feltüntetett a) és b) pontokban szereplő nyilatkozatok közül legalább egyet kötelező
megjelölni!
7. a) Amennyiben nincs olyan vállalkozás, amellyel egy és ugyanazon vállalkozásnak
minősül, akkor a „nem” rovatot kell jelölnie (7. a) pont), és további nyilatkozattételi
kötelezettsége nincs.
7. b) Amennyiben más vállalkozással/vállalkozásokkal a 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet
2. § 5 a. pontja szerinti „egy és ugyanazon vállalkozásnak” minősül, akkor a 7. b) rovatot
jelölje meg. Ebben az esetben a támogatás igénybevételének feltétele az is, hogy az egy és
ugyanazon vállalkozás minőség tekintetében külön nyilatkozatot tegyen.
Ezen külön nyilatkozathoz kapcsolódó információkat és nyomtatványt a csekély összegű
támogatások igénybevételéhez kapcsolódó „egy és ugyanazon vállalkozás” minőségről,
valamint az alkalmazott üzleti évről történő nyilatkozattételi kötelezettségről szóló a
mindenkori hatályos Közlemény tartalmazza. Az egy és ugyanazon vállalkozási minőséggel
és a nyomtatvány kitöltésével kapcsolatosan részletes tájékoztatást is a vonatkozó
közleményekben olvashat.
A 7. adatblokk ba) és bb) pontjaiban nyilatkozzon arról, hogy a mindenkori hatályos
közlemény szerinti nyilatkozatot más csekély összegű támogatás igénylése kapcsán már
korábban megküldte-e a támogatást nyújtó szervnek (ebben az esetben a dohány csekély
összegű támogatás igénylésekor nem kell újra megküldeni), vagy a jelen kérelemmel
egyidejűleg küldi azt meg a mindenkori hatályos a csekély összegű támogatások
igénybevételéhez kapcsolódó „egy és ugyanazon vállalkozás” minőségről, valamint az
alkalmazott üzleti évről történő nyilatkozattételi kötelezettségről közleményben foglaltak
szerint, jelen közlemény kiadásakor a 7/2016. (II. 4.) MVH közlemény szerint, az illetékes
Megyei Kormányhivatalhoz.
 „8. A dohánytermelő nyilatkozatai” rovat
A nyilatkozatokat figyelmesen olvassa át! Csak akkor írja alá a nyomtatványt, ha az abban
foglalt nyilatkozatokat is elfogadja!
 „9. Kitöltési dátum és aláírás” rovat
A nyomtatvány kitöltése után annak aláírása is szükséges. Jelezze ezen kívül a megfelelő
rovatban a kitöltés dátumát és a települést (a helységnevet) is.

Figyelem!
 Cég / szervezet esetében cégszerű aláírás szükséges!
 Amennyiben Ön eseti meghatalmazást vagy megbízást ad egy másik személynek a
nyilatkozat benyújtásával kapcsolatos képviselet ellátására, úgy a meghatalmazott/megbízott
személynek kell aláírnia a nyilatkozatot, és a nyilatkozathoz csatolnia kell az írásbeli
meghatalmazást vagy megbízást is!
 „10. „Falugazdász igazolása” rovat
Amennyiben dohányszárítót üzemeltet, keresse fel az illetékes Falugazdászt, aki ezen pont
kitöltésével (megfelelő körpecséttel) igazolhatja az üzemeltetett dohányszárító számát.
A dohánytermelő által a tárgyévben saját vagy bérszárítás céljára üzemeltetett
dohányszárító számát (ún. egységszámát) a falugazdásznak kell igazolnia.
Egy dohányszárítónak minősül:
 Mesterséges dohányszárítás esetén 5000 kg nyers dohány (zöld dohány) befogadására
alkalmas kapacitású vagy részkapacitású berendezés, vagy ilyen mennyiségű kapacitással
bíró, különálló berendezések összessége.
 Természetes dohányszárítás esetén a dohányszárító minden 400 légköbmétere.
Az igazolás akkor adható ki, ha a dohánytermelő a tárgyévben (2016-ban) a dohányszárítót
valóban üzemeltette, azaz dohányszárításra használta.
A táblázatban az alábbi adatokat kell megadnia a falugazdásznak:
Mesterséges dohányszárítás esetén:
A nyers dohánylevél szárítási kapacitását kg-ban feltüntetve és az ez alapján kiszámított
dohányszárító „egységszámot” két tizedesjeggyel. Az „egységszám” a Rendelet 1. § 6. pontja
alapján 5000 kg nyers dohánylevél szárítási kapacitásonként 1 db. (Például, ha a
dohányszárító berendezés(ek) nyers dohánylevél szárítási kapacitása 6500 kg, akkor a
dohányszárító „egységszám”: 1,30.)
Természetes dohányszárítás esetén:
A dohányszárító nyers dohánylevél befogadó képessége légköbméterben feltüntetve, illetve az
ez alapján kiszámított dohányszárító „egységszámot” két tizedesjeggyel. Az „egységszám” a
Rendelet 14. § 6. pontja alapján 400 légköbméterenként 1 db. (Például, ha az üzemeltetett
dohányszárító berendezés(ek) nyers dohánylevél szárítási kapacitása 700 m3, akkor a
dohányszárító „egységszám”: 1,75.)
 11. „Dátum és aláírás” rovat
Az igazolás kitöltése után a falugazdász aláírása is szükséges. Jelezze ezen kívül a megfelelő
rovatban az igazolás kitöltésének dátumát és a települést (a helységnevet) is.

