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Víziszárnyas-feldolgozói termékpályát érintő madárinfluenza
miatti veszteségek ellentételezéséhez nyújtott támogatás
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Ügyfél azonosítási információ

Ügyfél-azonosító*:
Név:
*A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal, valamint 2016. december 31-ét követően a Magyar Államkincstár által a 2007. évi XVII. törvény
alapján az Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszer keretében megállapított egyedi azonosító. (A regisztrációs igazoláson/
nyilvántartásba vett adatokról szóló igazoláson szereplő 10 számjegyű azonosító.)
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Kapcsolattartási információ

Név:
Telefonszám:
Fax:
E-mail:
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Ügyfél KKV besorolása*

A megfelelő négyzetbe tegyen X jelet!
Nyilatkozom, hogy

❑ középvállalkozásnak*,
❑ kisvállalkozásnak*,
❑ mikrovállalkozásnak minősülök*,
❑ nem tartozom a KKV törvény** hatálya alá.
* az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének alkalmazásában a mezőgazdasági és az erdészeti ágazatban, valamint a
vidéki térségekben nyújtott támogatások bizonyos kategóriáinak a belső piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánításáról szóló, 2014. június 25-i
702/2014/EU bizottsági rendelet I. számú mellékletében meghatározott kritériumokat teljesítő vállalkozás.
** a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény.
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Oldal: 2

A támogatási jogosultság igazolása

A kérelemhez mellékelt dokumentumok alapján
a.) nyilatkozatommal igazolom, hogy a 2016. évi eredmény kimutatás szerinti értékesítés nettó árbevételt alátámasztó főkönyvi kivonat 91-94
számlaosztályának adatai alapján, a víziszárnyastermék forgalmam értékesítési árbevétele legalább 60%-os arányt képvisel, mivel
- a 2016. évi nettó árbevételem:
Ft volt, amiből
- a 2016. évi víziszárnyastermék forgalmának értékesítési árbevétele:
Ft, azaz az összes forgalom

%-a.

b.) nyilatkozatommal igazolom, hogy a 2016-os naptári év adatai alapján víziszárnyastermék feldolgozásából eredő vágási forgalmam - élősúly
tonnában kifejezve - legalább 60%-a az érintett területről származik, mivel
- a 2016. évi víziszárnyastermék feldolgozásából eredő vágási forgalmam összesen:
élősúly tonna volt, és
- a 2016. évi az érintett területről származó víziszárnyastermék feldolgozásából eredő vágási forgalmam:
élősúly tonna, azaz az összes forgalom
%-a.
c.) nyilatkozatommal igazolom, hogy a bruttó működési eredményem a tárgyidőszakban a bázisidőszakhoz képest legalább 30%-kal csökkent.
A csökkenés mértéke:
%
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Az igényelt támogatás

Bruttó működési eredmény csökkenés mértékének kiszámítása:
Bázis időszak (2015.12. hó 2016. 04.) EBITDA*:

Ft

Tárgyidőszak (2016.12. hó 2017. 04.) EBITDA*:

Ft

Bázis időszak EBITDA - Tárgyidőszak EBITDA = Bruttó működési eredmény csökkenése
=

Ft

*EBITDA = Egyszerű éves beszámoló eredmény kimutatása A sor: Üzemi tevékenység eredménye: (I+II+III-IV-V-VI-VII sor)+ VI sor: értékcsökkenési
leírás
Igényelt támogatás összege**:

Ft

**Az igényelt támogatás a bruttó működési eredmény csökkenés mértékének 50%-a.
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Kötelezettségvállalás

Vállalom, hogy az élőbaromfi-alapanyagot jelen kérelem benyújtását követően csak integrált állattartótól szerzem be.*

❑
Nem ❑
Igen

*A két válasz közül csak az egyik jelölhető meg.
Támogatás igénybevételére kizárólag az az ügyfél jogosult, aki/amely vállalja a kötelezettséget.
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A kötelezettségvállalással érintett integrált állattartótelep(ek) tartásihely-azonosítói

Oldal: 3
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Oldal: 4

Nyilatkozatok

1.) Nyilatkozom, hogy
a.) a támogatási kérelemben feltüntetett adatok a valóságnak megfelelnek,
b.) a támogatási kérelem benyújtásának időpontjában felszámolási eljárás, vagy végelszámolás alatt nem állok,
c.) az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III.
22.) Korm. rendelet 6. §-ában meghatározott nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak nem minősülök a tárgyidőszakban rendelkezésre nem álló
alapanyagból fakadó többletköltségen kívüli okból,
d.) megfelelek az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. § (1) bekezdés a) és c) pontjában meghatározott követelményeknek,
e.) nem vagyok címzettje érvényben lévő támogatás visszafizetésére kötelező olyan európai bizottsági határozatnak, amely a támogatást
jogellenesnek és a belső piaccal összeegyeztethetetlennek nyilvánította,
f.) a tárgyévben valamennyi állategészségügyi nyilvántartási kötelezettségemnek eleget teszek, valamint betartom az állategészségügyi és
állatvédelmi szabályokat,
g.) támogatási kérelem benyújtásának évében a tevékenységemnek megfelelő, az érintett termékpályán működő, olyan államilag elismert termelői
csoport, Beszerzési és Értékesítő Szövetkezet, tenyésztő szervezet vagy terméktanács tagja vagyok, amely nyitott tagsággal rendelkezik,
h.) 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.
2.) Tudomásul veszem, hogy
a.) a Kincstárral a kapcsolattartás a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, 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) bekezdésében előírt, bejelentett adatok alapján, a 12. § (6) bekezdésének és a
36/A. §-ának 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 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, melyet az állami adóhatóság a rá irányadó szabályok szerint hajt be.
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Kitöltési dátum és aláírás

Helység:

Dátum:

.

.

.

Aláírás:
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Csatolandó mellékletek

a.) a 2016. naptári évre vonatkozó főkönyvi kivonat másolatát,
b.) a teljes 2016. naptári évre vonatkozóan az állattartóval, illetve integrátorral és ahhoz kapcsolódóan az állattartóval kötött élőállat-felvásárlási
szerződés másolatát,
c.) a szerződés(ek)hez kapcsolódó vágási összesítők másolatát,
d.) a dokumentumok főbb adatait tartalmazó kimutatást jelen közlemény 4. számú melléklete szerint,
e.) az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatáskörben eljáró járási hivatal madárinfluenza miatti kényszerintézkedést elrendelő
tárgyidőszakra vonatkozó határozat másolatát,
f.) az állategészségügyi hatóság által kiállított igazolást az integrált állattartó által alkalmazott járványvédelmi felelős személyéről,
g.) a járványvédelmi felelős nyilatkozatát a kötelezettségvállalással érintett tartásihelyek vonatkozásában, valamint
h.) a Baromfi Termék Tanácshoz 2018. július 31-éig benyújtott és általa ellenjegyzett, jelen közlemény 2. számú melléklete szerinti N0807 számú
"Víziszárnyas-feldolgozói termékpályát érintő madárinfluenza miatti veszteségek ellentételezéséhez nyújtott támogatás Szakmai Ellenőrzési Lap
Támogatási kérelemhez" egy eredeti példányát,
i.) a tárgy-, és bázisidőszakra vonatkozó egyszerű éves beszámoló eredmény kimutatás másolatát.

