A 49/2018. (X.31.) számú Kincstár közlemény 3. számú melléklete

Kitöltési útmutató
az I0151-04 jelű,
„Gabonaintervenció - közönséges búza felajánlási adatlap”
nyomtatványhoz
I.

ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

Az I0151-04 jelű, „Gabonaintervenció - közönséges búza felajánlási adatlap” nyomtatványt a
Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) Piaci és Nemzeti Támogatások
Főosztályához kell benyújtani postai úton (postacím: 1476 Budapest Pf. 407.), vagy faxon
(fax-számok: (06-1) 219-4511; (06-1) 219-4512).
Ügyfélszolgálat címe: 1095 Budapest, Soroksári út 22-24.
Felhívjuk figyelmét, hogy amennyiben nem az I0151-04 jelű nyomtatványon nyújtja be
felajánlását, a Kincstár azt érdemi vizsgálat nélkül végzéssel elutasítja.
A felajánláshoz kizárólag az I0151-04 jelű nyomtatvány használható. A nyomtatvány
elektronikus formában letölthető a Kincstár honlapjáról (www.mvh.allamkincstar.gov.hu).
A felajánlási adatlapot cégszerű aláírással kell ellátni, cégszerű aláírás hiányában a Kincstár
érdemi vizsgálat nélkül végzéssel elutasítja.
Csak a hiánytalanul kitöltött és határidőn belül benyújtott ajánlatok vehetőek
figyelembe az adott heti felajánlásban. Amennyiben az EU Bizottság döntése alapján
naponta kell jelentést küldeni a beérkezett ajánlatokról, kizárólag az előző napon
beérkezett, hiánytalan felajánlások vehetőek figyelembe.
A nyomtatványt géppel vagy kék színű tintával, nyomtatott nagybetűkkel kérjük kitölteni!
II.

1.

A GABONAINTERVENCIÓ - KÖZÖNSÉGES
ADATLAP (I0151-04) KITÖLTÉSE

BÚZA

FELAJÁNLÁSI

rovat: Ügyfél-azonosítási információ

Ügyfél-azonosító: 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 azonosítót kell
megadni. (A regisztrációs igazoláson/ nyilvántartásba vett adatokról szóló igazoláson szereplő
10 számjegyű azonosító.).
Amennyiben nem rendelkezik ügyfél-azonosítóval, akkor a 2007. évi XVII. törvény alapján a
nyilvántartásba vétel iránti kérelem legkésőbb az ajánlat benyújtásával egyidejűleg is
megküldhető a Kincstár részére természetes személyek esetén a G1010-01, nem természetes
személyek esetén a G1020-01 nyomtatványon.
Hozzáadottérték-adó nyilvántartási szám: Közösségi adószám, amennyiben a
hozzáadottérték-adó vonatkozásában az Európai Unióban letelepedettnek és bejegyzettnek
minősül, rendelkezik ilyen nyilvántartási (azonosító) számmal.
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2.

rovat: Ügyfél adatai

A felajánló – ügyfél-nyilvántartási rendszerben megadott – elnevezést (bejegyzés szerinti
teljes név) kell feltüntetni.
Előtag: magánszemély esetében a felajánló személyi igazolványában feltüntetett név
előtagjaként szereplő előtag (pl. dr., özv., id., ifj.), jogi személy, vagy jogi személyiséggel
nem rendelkező gazdasági társaság esetében kérjük üresen hagyni.
Név: magánszemély esetében a felajánló személyi igazolványában feltüntetett családi- és
utónév, jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság esetében
cégnév, vagy szervezet neve.
Utótag: társasági/szervezeti forma jelzése (pl. Zrt., Nyrt., Bt., Kft.); magánszemély esetében
kérjük üresen hagyni.
3.

rovat: Ügyfél kapcsolattartási információ

A kapcsolattartó személy nevét és elérhetőségét kell megadni a telefonszám, fax-szám és email cím feltüntetésével.
Név: a kapcsolattartó családi- és utóneve. Olyan személyt nevezzen meg, aki könnyen
elérhető és felhatalmazással bír a felajánlott gabonával kapcsolatos ügyintézésre.
Telefonszám: lehetőség szerint mind vonalas, mind mobil telefonszámot szíveskedjen
megadni.
Fax: ennek a pontnak a kitöltése nem kötelező, azonban kérjük, hogy a gyorsabb ügyintézés
érdekében szíveskedjen kitölteni.
E-mail: ennek a pontnak a kitöltése nem kötelező, azonban kérjük, hogy a gyorsabb
ügyintézés érdekében szíveskedjen kitölteni.
4.

rovat: Felajánlott gabona adatai

Az ajánlat tárgyát képező mennyiség: a felajánlott tétel mennyiségét kell megadni egész
tonnában kifejezve. Az intervencióra felajánlható minimális mennyiség közönséges búza
esetében 160 tonna! (Figyelem! Az intervencióra felajánlható minimális mennyiségnél
kisebb mennyiség feltüntetése az ajánlat elutasítását vonja maga után.)
Betakarítás éve: a felajánlott tétel betakarításának évét kell megadni.
Nedvességtartalma: a felajánlott tétel nedvességtartalmát kell megadni egy tizedes
pontossággal. (Figyelem! Amennyiben a megadott érték jelen közlemény 1. mellékletében
meghatározott minimális minőségi követelményeknek nem felel meg, a felajánlást a Kincstár
elutasítja.)
Fehérjetartalma: a felajánlott tétel fehérjetartalmát egy tizedes pontossággal kell megadni.
(Figyelem! Amennyiben a megadott érték jelen közlemény 1. mellékletében meghatározott
minimális minőségi követelményeknek nem felel meg, a felajánlást a Kincstár elutasítja.)
Közösségen belüli termőterület: az Európai Unió tagországának a neve, ahol a felajánlott
tételt megtermelték.
Közraktározási információk: kérjük a megfelelő választ X-szel megjelölni. (Figyelem!
Amennyiben közraktározott áru kerül felajánlásra és ebben a rovatban nem közli, hogy az áru
közraktározott, a felajánlást a Kincstár elutasítja!)
Betakarítás után sor került kezelésre: kérjük a megfelelő választ X-szel megjelölni.
Amennyiben történt kezelés, meg kell adni az alkalmazott növényvédőszer nevét.
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5.

rovat: Gabona tárolási helye

a) A gabona raktározási helyszíne az ajánlat benyújtásának időpontjában:
A telephely szerződéses azonosító száma (raktár-azonosító): amennyiben van a raktárra
vonatkozó Kincstárral kötött szerződés, a szerződés 1. mellékletében található 6 jegyű számot
kell megadni.
Név: a raktár neve, ahol a felajánlott gabonát felajánláskor tárolják, cégnév, vagy egyéb
közismert megnevezés.
Helység, irányítószám: a felajánláskori raktár elhelyezkedés szerinti település (település,
irányítószám) (Figyelem! NEM a központi telephely postai címe szerinti település!)
Cím: a raktár pontos címe (utca, házszám vagy helyrajzi szám), ahol a felajánlott tételt
felajánláskor tárolják.
b) Ez úton kérem, hogy a gabona átvétele azon a raktározási helyszínen történjen, ahol
az az ajánlat benyújtásának időpontjában található! (in-situ felajnálás):
Kérjük a megfelelő választ X-szel megjelölni. „Igen”-t csak abban az esetben lehet választani,
amennyiben a felajánláskori tárolási helyre vonatkozó Kincsárral kötött raktár szerződés már
rendelkezésre áll.
6.

rovat: Számlázási információk

A felajánlónak meg kell adnia, hogy a felvásárolandó tétel vételáráról számlát állít ki, vagy
felvásárlási jegyet kér. Kérjük a megfelelő választ X-szel megjelölni.
Adózási besorolása alapján az általános szabályok szerinti (27% Áfa vagy 12% kompenzációs
felár), vagy a speciális szabályok szerinti (Alanyi adómentes vagy fordított adózás)
adótartalom megállapítását kéri, kérjük a megfelelő választ X-szel megjelölni. A fordított
adózás (Áfa tv. 142. §) akkor jelölhető meg, ha a felajánlott gabona az Áfa tv. 6/A. sz.
mellékletében említett gabonaféle, továbbá a felajánló a magyar állami adóhatóság által
nyilvántartásba vett adófizetésre kötelezett adóalanynak minősül.
7.

rovat: Nyilatkozatok

Kérjük, figyelmesen olvassa el a blokkban szereplő nyilatkozatokat, mert azok betartandó
kötelezettségeket tartalmaznak. A felajánlási adatlapot csak akkor írja alá és nyújtsa be, ha
ezekkel egyetért.
8.

rovat: Csatolt mellékletek

Kérjük a négyzetben X-szel megjelölni azon iratokat, amelyeket mellékel a felajánláshoz.
9.

rovat: Kitöltési dátum és az ügyfél aláírása

Ebben az adatblokkban kell feltüntetni a kitöltés helyét, időpontját, majd a kérelmet alá kell
írni. Szervezet esetében cégszerű aláírás szükséges.
Figyelem! Amennyiben az aláírás hiányzik, vagy nem cégszerű, a Kincstár a kérelmet érdemi
vizsgálat nélkül elutasítja.)
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A nyomtatványt kérjük KÉK színű tintával aláírni!

