Integrált Igazgatási és Ellenőrzési Rendszer

Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a fiatal
mezőgazdasági termelők indulásához a 2015. évben
igényelhető támogatások
Kifizetési kérelem (10%)- Főlap

Jogcímkód: 6-122-01-01
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Főlap iratkódja
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Azonosítási információ

D1061-03

Ügyfél-azonosító szám*:
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Ügyfél adatai

Előtag:
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P.H.

Támogatási határozat
iratazonosítója:
*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.)

Név:

Kapcsolattartási információ

Név:
Telefonszám:

Fax-szám:

E-mail cím:
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Életvitelszerű tartózkodási hely adatok:

Irányítószám:

Település

Közterület

Házszám

Helyrajzi szám:
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Helyrajzi szám:

Végzettségre vonatkozó információk:

Felsőfokú agrár végzettség
megnevezése:
Szak megnevezése:
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Főállású mezőgazdasági termelőre vonatkozó adatok:

Összes árbevétel (Ft):
Mezőgazdasági termelő tevékenységből származó bevétel (Ft):
Nyilatkozom, hogy a támogatási kérelemben vállalt időponttól munkaviszonyból vagy más nem önálló tevékenységből származó jövedelemmel

❍ rendelkezem.
❍ nem rendelkezem.
Oldalszám: 1
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Nyilatkozatok

1. Kijelentem, hogy
a) a kérelemben szolgáltatott adatok megfelelnek a valóságnak;
b) a jelen kérelemben igényelt támogatás(ok)ra vonatkozó hatályos jogszabályi rendelkezések - különösen a 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet és a 24/2015.
(IV.28.) MvM rendelet - által előírt valamennyi feltételt megismertem és az azokban foglalt feltételeket betartom ;
c) vállalom a b) pontban meghatározott feltételekből eredő kötelezettségek teljesítését így különösen, hogy a támogatással összefüggő ellenőrzés során kért
dokumentumokat, igazoló iratokat beszerzem, átadom, és a gazdaság megtekintését biztosítom;
d) megfelelek a támogatás igénybevételének feltételeit meghatározó jogszabályok előírásainak;
e) a támogatást rendeltetésének megfelelően használom fel, jogosulatlan igénybevétel esetén a jogosulatlanul kifizetett összeget visszafizetem, és vállalom az
egyéb jogkövetkezményeket;
f) a támogatási kérelemben szereplő üzleti tervben a működtetési időszak 4. évének végére vállalt üzemméretet elértem és vállalom, hogy az üzem méretét
fenntartom a működtetési időszak végéig;
g) a kötelező képzésen részt vettem.
2. Tudomásul veszem, hogy
a) a kapcsolattartás a Magyar Államkincstárral (a továbbiakban: Kincstár) a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és
egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény (a továbbiakban: Támogatási törvény) 28.§-a szerinti Egységes
Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszerbe bejelentett adatok alapján történik;
b) az ügyfél-nyilvántartási rendszerben szereplő adataimban bekövetkezett változást a Támogatási törvény 29.§ (1) bekezdés értelmében a változás
bekövetkezését l számított tizenöt napon belül köteles vagyok a Kincstár által rendszeresített, hatályban lévő nyomtatványon papír alapon vagy elektronikus
úton bejelenteni. Amennyiben a változás-bejelentési kötelezettséget elmulasztom, az ebből adódó - a Támogatási törvény 29. § (5) bekezdésében, valamint
30/A. §-ában foglalt - jogkövetkezmények engem terhelnek;
c) a Kincstárral szemben fennálló tartozás (intézkedésben való jogosulatlan részvétel, valamint az egyéb fizetési kötelezettségek) a Támogatási törvény 59. §
(3) bekezdése alapján adók módjára behajtandó köztartozásnak minősülnek, és azokat - a Támogatási törvényben megállapított kivétellel - az állami
adóhatóság hajtja be.
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Kitöltési dátum és aláírás

Kitöltés dátuma:

.

.

Ügyfél aláírása:

Aláíró neve:

Ügyfél-azonosító szám:

Iratkód: D1061-03

Oldalszám: 2

