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Nyilatkozatok

1 . Kijelentem, hogy a támogatási kérelemben és annak mellékleteiben feltüntetett adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, valódiak
és hitelesek.
2 . Vállalom, hogy a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás
egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény (a továbbiakban: Támogatási törvény) 69. §-a szerinti esetekben a Magyar Államkincstár (a
továbbiakban: Kincstár) által megállapított jogosulatlanul igénybe vett támogatás összegét és annak kamatait a törvényben foglaltak szerint
visszafizetem.
3 . Jelen nyilatkozat útján hozzájárulok ahhoz, hogy a Kincstár az általa működtetett monitoring rendszerben nyilvántartott adataimat a
költségvetési támogatás utalványozója, folyósítója, a költségvetési törvény XIX. Uniós fejlesztések fejezetből biztosított költségvetési
támogatás esetén a közreműködő szervezet, ennek hiányában a fejezetet irányító szerv, az Állami Számvevőszék, a Kormányzati Ellenőrzési
Hivatal, az Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság, az állami adóhatóság, a csekély összegű támogatások nyilvántartásában érintett
szervek részére továbbítsa.
4 . Tudomásul veszem, hogy
a) a Kincstárral a kapcsolattartás a Támogatási törvény 9. § (2) bekezdése szerinti Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszerbe, a
28. § (2) - (3) bekezdése szerint bejelentett adatok alapján, a 12. § (6) bekezdésének és 36/A. §-nak megfelelő módon történik;
b) az adatok megváltozása esetében a Támogatási 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 az intézkedésben való jogosulatlan részvétel alapján megállapított és fennálló tartozás adók
módjára behajtandó köztartozásnak minősül, melyet a Támogatási törvényben meghatározott kivételekkel az állami adóhatóság a rá irányadó
szabályok szerint hajt be.
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Csatolandó mellékletek

1 . A borászati termékek átvételét igazoló sorszámozott átvételi elismervények egy példánya borászati termék tételenként.
2 . A borászati termékek átvételi árának megfizetését igazoló dokumentumok.
3 . A borászati termékek lepárlására vonatkozóan a 45/2016. (XI. 29.) NGM rendelet 1. melléklete szerint elkészített, adóraktári nyilvántartás
másolatai azokra a hónapokra, amelyekben az adott borászati termékeket lepárolták.
4 . A termelési napló másolata, amely tartalmazza a lepárlás időpontját, a felhasznált alapanyag mennyiségét, számított alkoholtartalmát, a
szeszmérő gép számát, induló és záró óraállását, az előállított ipari célú nyers alkohol mennyiségét literben és az előállított ipari célú nyers
alkohol alkoholtartalmát térfogatszázalékban, valamint térfogatszázalék/hektoliterben.
5 . A tárolótartály-nyilvántartás másolata, azon feltüntetve a tárolótartályok hitelesítési engedélyének száma és időbeli hatálya.
6 . A 45/2016. (XI. 29.) NGM rendelet 49. §-a szerint kérelmezett helyszíni szemléről készült jegyzőkönyv.
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