Magyar Államkincstár
29/2019. (VI. 25.) számú
KÖZLEMÉNYE
a szőlőültetvények szerkezetátalakításához és átállításához a 2017/2018 - 2019/2020 borpiaci években
igényelhető támogatásról szóló 1/2018. (II. 1.) FM rendelet alapján a 2018/2019 borpiaci évben
benyújtandó „Kifizetési kérelem” nyomtatvány közzétételéről szóló 9/2019. (II. 26.) számú Kincstár
Közlemény módosításáról
I. A támogatás kifizetésének jogszabályi alapja
A szőlőültetvények szerkezetátalakításához és átállításához a 2017/2018 - 2019/2020 borpiaci években
igényelhető támogatásról szóló 1/2018. (II. 1.) FM rendelet [a továbbiakban: 1/2018. (II. 1.) FM rendelet]
alapján jóváhagyott egyéni tervben foglaltak szerint megvalósított szerkezetátalakítás alapján támogatás
kifizetése igényelhető. A méhállomány egészségügyi kondíciójának megőrzéséhez igénybe vehető csekély
összegű támogatásról szóló 29/2019. (VI. 20.) AM rendelet 9. §-a módosította a szőlőültetvény
szerkezetátalakítási kifizetési kérelmek benyújtási határidejét, ezért szükségessé vált a vonatkozó 9/2019. (II. 26.)
számú Kincstári Közlemény módosítása.
II. Az 1/2018. (II. 1.) FM rendelet szerinti „Kifizetési kérelem” benyújtása
A 9/2019. (II. 26.) számú Kincstár Közlemény – az 1/2018. (II. 1.) FM rendelet szerinti „Kifizetési kérelem”
benyújtására vonatkozó – III. pontjának 4. és 5. bekezdése az alábbiak szerint módosul.
„A Kifizetési kérelmet a 9/2019. (II. 26.) számú Kincstár Közlemény 1. számú melléklete szerinti B4048 számú
nyomtatványon az előírt mellékletek csatolásával együtt
2019. április 1-je és 2019. július 1-je között
kell benyújtani postai úton a következő címre:
Magyar Államkincstár
Piaci és Nemzeti Támogatások Főosztálya
(postacím: 1476 Budapest Pf. 407.).
A 2019. április 1-je előtt, vagy 2019. július 1-jét követően benyújtott (postára adott) kifizetési kérelmet a
Kincstár visszautasítja.
III. A hatályba lépéssel kapcsolatos rendelkezések
Jelen közlemény a Kincstár honlapján történő közzététele napján lép hatályba.
IV. További információ
Az
intézkedéssel
kapcsolatos
további
információk
megtalálhatók
a
Kincstár
honlapján
(www.mvh.allamkincstar.gov.hu), a „Támogatások / EU Belpiaci intézkedések / Szőlő-bor / „Szőlőültetvények
szerkezet-átalakításának és átállításának támogatása” menüpont alatt, illetőleg tájékoztatás kérhető az
mv.ugyfelszolgalat@allamkincstar.gov.hu e-mail címen.
Budapest, 2019. június 25.
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