A MAGYAR ÁLLAMKINCSTÁR
22/2017. (III.21.) számú
KÖZLEMÉNYE
A dohány szerkezetátalakítási nemzeti programban történő 2017. tárgyévi kötelezettségmegosztásról
Jelen Közlemény célja, hogy 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) szerinti szerkezetátalakítási
programban a 2017. tárgyévi kötelezettségek megosztására vonatkozó bejelentéshez
nyomtatványt rendszeresítsen.
I. A szerkezetátalakítási programban résztvevő természetes személy dohánytermelő
kötelezettségeinek megosztása együttműködő termelővel a 2017. tárgyévre vonatkozóan
A természetes személy (figyelem: nem cég!) dohánytermelő legfeljebb három, szintén
valamelyik jogosult településen mezőgazdasági tevékenységet folytató együttműködő
termelővel megoszthatja
 az élőmunka ráfordítási kötelezettségét, vagy
 az élőmunka ráfordítási és az árbevétel teljesítési kötelezettségét.
Együttműködő termelőnek az a természetes személy minősül, aki:
a) a dohánytermelő közeli hozzátartozója, vagy a dohánytermelővel azonos családi gazdaságban
tag (személy), és
b) e minőség megállapítására vonatkozó bejelentését a Magyar Államkincstár (a továbbiakban:
Kincstár) jóváhagyja, valamint
c) eleget tesz a Közlemény II. pontja szerinti nyilvántartásba vételi kötelezettségének.
Közeli hozzátartozónak minősül a házastárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a
mostoha- és a nevelt gyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő és a testvér.
Figyelem! A kötelezettség-megosztást tárgyévre vonatkozóan kell bejelenteni, így a 2015.,
illetve a 2016. tárgyévre benyújtott nyilatkozatok a 2017. tárgyévre nem vonatkoznak.
A 2017. tárgyévi kötelezettség-megosztásra vonatkozó kérelmet a dohánytermelőnek és az
együttműködő termelő(k)nek együttesen kell benyújtani a K0176 számú nyomtatványon.
A kérelem benyújtásának határideje:
2017. április 1. - 2017. április 30.
A megosztás legalább egy szerkezetátalakítási támogatási jogosultság vonatkozásában
lehetséges, azzal, hogy a megosztás következtében a dohánytermelőnek nem keletkezhet
alacsonyabb élőmunka ráfordítási kötelezettsége, mint az együttműködő termelő(k)nek.
Az együttműködő termelő(k)nek a jelen Közlemény II. pontja szerint nyilvántartásba vételi
kötelezettségnek is eleget kell tenni legkésőbb a K0176 számú nyomtatvány benyújtásával
egyidejűleg.
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Figyelem! Kötelezettség-megosztás esetén is köteles a dohánytermelő a szerkezetátalakítási
program feltételeinek teljesítését igazolni 2018. február 15-ig. A nem teljesítésből eredő kizárás
jogkövetkezményét a szerkezetátalakítási támogatási jogosultsággal rendelkező dohánytermelő
viseli az együttműködő termelő helyett.
II. Ügyfél-nyilvántartási kötelezettségek
Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az ügyfél nyilvántartásba vételére, valamint a nyilvántartásba
vett adatokra vonatkozó változás-bejelentési kötelezettségének teljesítésére az Egységes
Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszerbe történő nyilvántartásba vétel és változás
bejelentés szabályairól szóló 103/2016. (XII. 22.) MVH Közlemény rendelkezései (elérési
útvonal:
https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/kozlemenyek/-/kozlemeny/103-2016-xii-22szamu-mvh-kozlemeny) irányadóak.
A Kincstár a kérelmek ügyintézését részben az Ügyfél-nyilvántartási Rendszerben szereplő
adatok alapján végzi, ezért kérjük, fordítson kiemelt figyelmet arra, hogy a Kincstár Ügyfélnyilvántartási Rendszerében szereplő adatai naprakészek legyenek, és tegyen eleget a
nyilvántartáshoz kapcsolódó változás-bejelentési kötelezettségeinek is.
III. A Közleményhez kapcsolódó mellékletek
1. sz. melléklet: K0176 számú nyomtatvány - Nyilatkozat a dohány szerkezetátalakítási
programban történő 2017. tárgyévi kötelezettség-megosztásról
2. sz. melléklet: Kitöltési útmutató a K0176 számú nyomtatványhoz
IV. Kapcsolódó jogszabályok
- 2007. évi XVII. törvény a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati
támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről;
- 53/2015. (IX. 14.) FM rendelet a dohány szerkezetátalakítási nemzeti programról és az azzal
összefüggésben igényelhető csekély összegű támogatások feltételeinek megállapításáról.
V. A Közlemény hatálya
Jelen Közlemény a kihirdetése napján lép hatályba.
Ezzel egyidejűleg 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. (I.
25.) számú MVH Közlemény, 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 szóló 6/2016. (II. 3.) számú
MVH Közlemény, valamint a dohány szerkezetátalakítási nemzeti programban történő 2016.
tárgyévi kötelezettség-megosztásról szóló 20/2016. (III. 22.) számú MVH Közlemény hatályát
veszti.
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További információk megtalálhatóak a Kincstár honlapján (www.mvh.allamkicstar.gov.hu)
illetve tájékoztatás kérhető az ugyfelszolgalat@mvh.allamkincstar.gov.hu, valamint a
deminimis@mvh.allamkincstar.gov.hu e-mail címen.
Amennyiben a Közlemény és a vonatkozó jogszabályok között ellentmondás vagy eltérés
merül fel, abban az esetben a jogszabályok rendelkezései az irányadóak.
Budapest, 2017. március …….

dr. Kondra Laura
mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatásokért felelős elnökhelyettes
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