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Integrált Igazgatási és Ellenőrzési Rendszer
Gabonaintervenció - közönséges búza felajánlási adatlap
Benyújtási időszak:minden évben november 1-je és május 31-e között
Benyújtás helye és módja:
postai úton: Magyar Államkincstár, Piaci és Nemzeti Támogatások Főosztálya (1476 Budapest Pf.: 407)
faxon: a (06-1) 219-4511 vagy a (06-1) 219-4512 faxszámon

P.H.

I0151-04
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Ügyfél-azonosítási információ/Ügyfél tölti ki

Ügyfél-azonosító*:
Hozzáadottérték-adó nyilvántartási szám:
*A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal, valamint 2016. december 31-ét követően a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) 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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Ügyfél adatai/Ügyfél tölti ki

Előtag:
Név:
Utótag:
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Ügyfél kapcsolattartási információ/Ügyfél tölti ki

Név:
Telefonszám:

Telefonszám:

Fax:
E-mail:
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Felajánlott gabona adatai

Közönséges Búza (KN kód: 1001)
Az ajánlat tárgyát képező mennyiség:
Nedvességtartalma:

tonna

,

%

Betakarítás éve:
Fehérjetartalma:

Közösségen belüli termőterület:
Közraktározási információk:

❑ Nincs közraktározva

Betakarítás után sor került kezelésre:
Igen

Növényvédőszer neve:

❑
❑ Nem

❑ Közraktározott áru

,

%
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Ügyfél-azonosítási információ/Ügyfél tölti ki

Ügyfél-azonosító*:
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Gabona tárolási helye

a) A gabona raktározási helyszíne az ajánlat benyújtásának időpontjában:
A telephely szerződéses azonosító száma (raktárazonosító):
Név:
Helység:
Irányítószám:

Cím:

b) Ezúton kérem, hogy a gabona átvétele azon a raktározási helyszínen történjen, ahol az az ajánlat benyújtásának időpontjában található!
(in-situ felajánlás)!

❑ Igen
❑ Nem
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Számlázási információk

A vételárról:

❑ Számlát állítok ki a Kincstár részére

❑ Felvásárlási jegyet kérek a Kincstártól

Adózási besorolásom alapján az alábbi adótartalom
megállapítását kérem:
Általános szabályok szerint

❑

❑ Speciális szabályok szerint

❑ Speciális szabályok szerint

(27% Áfa vagy 12% kompenzációs felár)

(alanyi adómentes)

(fordított adózás)
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Ügyfél-azonosítási információ/Ügyfél tölti ki

Ügyfél-azonosító*:
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Nyilatkozatok

1 . Kijelentem, hogy
a) a felajánlásra vonatkozó jogszabályokban, valamint közleményekben foglalt feltételeket teljes körűen megismertem és elfogadom;
b) a jelen Gabonaintervenció - közönséges búza felajánlási adatlapon és a csatolt mellékleteken feltüntetett adatok a valóságnak megfelelnek;
c) az általam felajánlott gabona az Európai Unióból származik;
d) az általam felajánlott gabona homogén, per-, teher- és igény mentes, a közraktározási információ figyelembe vételével;
e) a vonatkozó rendeletek alapján történő mintavételezésekhez hozzájárulok;
f)
a számlázási információknál megadott adatok alapján jogosult vagyok a megjelölt elszámolási mód alkalmazására;
g) a felajánlott gabona jelen nyomtatvány "Gabona tárolási helye" elnevezésű pontjában megjelölt raktározási helyszínen van;
h) amennyiben sor került a betakarítás után a felajánlott gabona kezelésére azt a fent megnevezett - a vonatkozó rendelet alapján
engedélyezett - növényvédőszerrel végeztük és a használatra vonatkozó feltételeknek megfelelően alkalmaztuk;
2 . Aulírott hozzájárulok ahhoz, hogy a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, a Kormányhivatalok szakigazgatási szervei, továbbá a Magyra Államkincstár az
Európai Csalásellenes Hivatal (OLAF), valamint az Európai Számvevőszék a közölt adataimat felhasználják
3 . 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 bejelentett adatok alapján történik;
b) az adatok megváltozása esetén a Támogatás 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 a jogosulatlanul igénybe vett támogatás és az egyéb fizetési kötelezettség adók módjára
behajtandó köztartozásnak minősül, amelyet az állami adóhatóság hajt be;
d) az 1240/2016/EU bizottsági rendelet 2. cikkének (6) bekezdése értelmében jelen felvásárlási kérelem a benyújtás után nem vonható vissza
és nem módosítható;;
e) jelen felvásárlási kérelem elfogadásából származó jogok és kötelezettségek nem ruházhatóak át.
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Csatolt mellékletek

❑ A felajánláskori tárolás helyéről készített, a raktár beazonosítását szolgáló helyszínrajz (azon bejelölve a felajánlott tétel pontos tárolási helye).
❑ A biztosíték letétét igazoló bizonylat (amely a felajánlott mennyiség egészére vonatkozik).
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Kitöltési dátum és az ügyfél aláírása/Ügyfél tölti ki

Helység:
Ügyfél cégszerű aláírása:

Dátum:

.

.

.

