Magyar Államkincstár
38/2019. (IX. 04.) számú
KÖZLEMÉNYE
a borászati termékek krízislepárlási támogatásáról szóló 40/2019. (VIII. 30.) AM
rendelet alapján a krízislepárlási intézkedésben részt vevő lepárlóüzemek
nyilvántartásba vételéről
I. A támogatás jogszabályi alapja
A borászati termékek krízislepárlási támogatásáról szóló 40/2019. (VIII. 30.) AM rendelet
(a továbbiakban: 40/2019. (VIII. 30.) AM rendelet) alapján a Magyar Államkincstár
(a továbbiakban: Kincstár) által előzetesen nyilvántartásba vett lepárlóüzem vissza nem
térítendő támogatás igénybevételére jogosult, ha a bortermelőtől krízislepárlási intézkedés
keretében borászati terméket adásvétel útján vesz át abból a célból, hogy abból ipari célú
nyers alkoholt készítsen. A 40/2019. (VIII. 30.) AM rendelet 2. § (2) bekezdése alapján a
lepárlóüzemnek a krízislepárlási intézkedésben történő részvételi szándékát be kell nyújtania
a Kincstár részére.
II. Az intézkedésben való részvétel alapfeltételei
Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az ügyfél nyilvántartásba vételére, valamint a nyilvántartásba
vett adatokra vonatkozó változás-bejelentési kötelezettségének teljesítésére az Egységes
Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszerbe történő nyilvántartásba vétel és változás
bejelentés szabályairól szóló 103/2016. (XII. 22.) számú MVH Közlemény (elérési útvonal:
www.mvh.allamkincstar.gov.hu / Ügyfélnyilvántartás / Hatályos ügyfél-nyilvántartási
nyomtatványok és kitöltési útmutatók) rendelkezései irányadóak.
A Kincstár a kérelmek ügyintézését részben az ügyfél-nyilvántartásában szereplő adatok
alapján végzi, ezért kérjük, fordítson kiemelt figyelmet arra, hogy a Kincstár ügyfélnyilvántartási rendszerében szereplő adatai naprakészek legyenek, és tegyen eleget a
nyilvántartáshoz kapcsolódó változás-bejelentési kötelezettségeinek is.
III. A krízislepárlási intézkedésben történő részvételi szándék bejelentése
A krízislepárlási intézkedésben történő részvételi szándék bejelentést – az előírt melléklettel
együtt – postai úton 2019. szeptember 19. napjáig kell a Kincstár Piaci és Nemzeti
Támogatások Főosztálya részére benyújtani. A benyújtási határidő elmulasztása esetén
igazolásnak helye nincs. A benyújtás helye:
Magyar Államkincstár
Piaci és Nemzeti Támogatások Főosztálya
1476 Budapest Pf. 407.
A krízislepárlási intézkedésben történő részvételi szándék bejelentést a 40/2019. (VIII. 30.)
AM rendelet 1. mellékletében meghatározott adattartalommal kell benyújtani. A bejelentéshez
csatolni kell a lepárlóüzem adóraktári engedélyének másolatát.
Annak a lepárlóüzemnek, amely a Kincstár részére a borászati melléktermékek lepárlásában
történő részvételhez a szőlőfeldolgozás és a borkészítés során keletkező melléktermékek
kivonásáról és támogatással történő lepárlásáról szóló 70/2012. (VII. 16.) VM rendelet
alapján bejelentést tett, és ez a bejelentése a nyilatkozattétel időpontjában érvényes, csak a
40/2019. (VIII. 30.) AM rendelet 2. § (5) bekezdése szerinti nyilatkozatot kell benyújtania.
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IV. A hatályba lépéssel kapcsolatos rendelkezések
Jelen közlemény a Kincstár honlapján történő közzététele napján lép hatályba.
V. Kapcsolódó jogszabályok
-

-

az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a borágazatban megvalósuló
nemzeti támogatási programok tekintetében történő kiegészítéséről és az 555/2008/EK
bizottsági rendelet módosításáról szóló, 2016. április 15-i (EU) 2016/1149
felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet;
a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb
intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény;
a szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról szóló 2004. évi XVIII. törvény;
a jövedéki adóról szóló 2016. évi LXVIII. törvény;
a szőlőfeldolgozás és a borkészítés során keletkező melléktermékek kivonásáról és
támogatással történő lepárlásáról szóló 70/2012. (VII. 16.) VM rendelet;
a borászati termékek krízislepárlási támogatásáról szóló 40/2019. (VIII. 30.) AM rendelet.

Amennyiben a közlemény és a vonatkozó jogszabályok között eltérés merül fel, úgy minden
esetben a jogszabályok rendelkezései az irányadóak.
VI. További információ
Az intézkedéssel kapcsolatos további információk megtalálhatók a Kincstár honlapján
(www.mvh.allamkincstar.gov.hu), a „Támogatások / Nemzeti támogatások / Európai
Bizottság által jóváhagyott támogatás / „Borászati termékek krízislepárlási támogatása”
menüpont alatt, illetőleg tájékoztatás kérhető az mv.ugyfelszolgalat@allamkincstar.gov.hu email címen.
Budapest, 2019. szeptember 4.

dr. Kondra Laura
Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési
Támogatásokért Felelős
elnökhelyettes
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