Integrált Igazgatási és Ellenőrzési Rendszer
Kifizetési kérelem
a sertés ágazatban igénybe vehető állatjóléti támogatáshoz
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Ügyfél-azonosítási információ

Ügyfél-azonosító*:
Név:

*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.)
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Kapcsolattartási információ

Név:
Telefonszám:
Fax:
E-mail:
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Támogatási kérelem adata

Az érintett támogatási évre benyújtott támogatási kérelemre hozott helyt adó/részben helyt adó döntés vonalkódja:
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Tárgyidőszak

Támogatási év*

negyedév**

* Támogatási év: január 1-től december 31-ig tartó időszak;
* Negyedév: a vágósertéseknek, illetve tenyészkoca süldőknek (továbbiakban együttesen: sertés) a számlán, felvásárlási jegyen vagy
belső bizonylaton feltüntetett értékesítési időpontja, amennyiben a számla nem tartalmazza az időpontot, úgy a számla, felvásárlási
jegy, vagy belső bizonylat teljesítésének időpontja szerinti naptári negyedév.
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Igénylői minőség

A megfelelő négyzetbe tegyen X-et!
A támogatást
alapanyag-termelőként

❑
❑ bérhízlalóként/bérnevelőként
❑ bérhízlaltatóként/bérneveltetőként

kérem.
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Oldal: 2

Igényelt állatlétszám

Jelen kérelemben támogatási igénnyel érintett sertés darabszám*:
Jelen kérelemben támogatási igénnyel érintett állategység**:

.

* Az igénnyel érintett állatlétszám nem haladhatja meg a sertéságazati területi felelős által kiállított igazoláson szereplő sertés állatlétszámot az
összes érintett tartási hely vonatkozásában.
** A sertés egyedenként 0,3 állategységnek felel meg. Az állategység értékét a sertés darabszám 0,3-mal történő szorzata adja meg, amelyet két
tizedes jegy pontossággal kell megadni.
7

Nyilatkozatok

1. Nyilatkozom, hogy
a) a kifizetési kérelemben feltüntetett adatok a valóságnak megfelelnek,
b) kérelemhez csatolt más hatóság által kiállított elektronikus irat papír alapú másolata az eredetivel mindenben megegyezik,
c) hozzájárulok ahhoz, hogy a Kincstár által működtetett monitoring rendszerben nyilvántartott adataimhoz a költségvetési támogatás
utalványozója, folyósítója, a XIX. Uniós fejlesztések fejezetből biztosított költségvetési támogatás esetén a közreműködő szervezet, ennek
hiányában az irányító hatóság (a továbbiakban együtt: a támogatás folyósítója), az Állami Számvevőszék, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal,
az Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság, az állami adóhatóság, a csekély összegű támogatások nyilvántartásában érintett
szervek hozzáférjenek.
2. Tudomásul veszem, hogy
a) a Kincstárral a kapcsolattartás a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez
kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény (a továbbiakban: 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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Kitöltési dátum és aláírás

Helység:

Dátum:

.

.

.

Aláírás:
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Csatolandó mellékletek

1. Az állattartó telep fekvése szerint illetékes járási hivatalnak az állategészségügyi nyilvántartási kötelezettségek igénylő általi teljesítéséről,
és az állategészségügyi és állatvédelmi szabályok igénylő általi betartásáról szóló igazolása;
2. a sertés értékesítéséről szóló számla, illetve felvásárlási jegy másolata (saját vágás esetén a vágás végrehajtását igazoló belső
bizonylat másolata szükséges);
3. tenyésztésre értékesített koca süldők esetében a tenyésztő szervezet igazolásának eredeti példánya;
4. a sertéságazati területi felelős igazolása a sertés ágazat részére nyújtott állatjóléti támogatások feltételeiről szóló 39/2018 (XII. 13.) AM
rendelet (a továbbiakban: a támogatási rendelet) 7. § (4) bekezdés d) pontjában előírtakról;
5. az egyes tevékenységeknél a támogatási rendelet 9-13. §-ban meghatározott dokumentumok;
6. bérhízlaló/bérnevelő igénylő esetén a támogatási rendelet 8. § (1) bekezdésében előírt dokumentumok;
7. bérhízlaltató/bérneveltető igénylő esetén a támogatási rendelet 8. § (2) bekezdésében előírt dokumentumok.

