Integrált Igazgatási és Ellenőrzési Rendszer

Támogatási jogosultság átvezetési kérelem
átruházás/öröklés/jogutódlás esetén
TERMELÉSHEZ KÖTÖTT ÁTMENETI NEMZETI ANYATEHÉNTARTÁS
ANYAJUHTARTÁS TÁMOGATÁS
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Hivatal tölti ki!

P.H.

K8005-2
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Ügyfél-azonosítási információ

Átadó ügyfél-azonosítója*:
Átadó neve:
Átvevő ügyfél-azonosítója*:
Átvevő neve:
*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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Tranzakció adatai

A. Jogosultság típusa:

ANYATEHÉN

ANYAJUH

ÁLLATÁLLOMÁNNYAL

ÁLLATÁLLOMÁNY NÉLKÜL

B. Jogosultság mennyisége:
C. Az átvezetés módja :
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Nyilatkozatok

1 . Kijelentem, hogy az átmeneti nemzeti anyatehén és/vagy anyajuhtartás támogatás igénybevételének feltételeit megismertem..
2 . Vállalom a támogatás igénybevételére vonatkozó jogszabályokban meghatározott feltételekből eredő kötelezettségek teljesítését, továbbá, hogy
a támogatással összefüggő ellenőrzés során kért dokumentumokat, igazoló iratokat az ellenőrzés alkalmával rendelkezésre bocsátom.
3 . Kijelentem, hogy a 82/2005. (IX. 15.) FVM rendeletben foglalt, a támogatási jogosultság átvezetésére vonatkozó feltételeket megismertem.
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Kitöltési dátum és aláírás

Helység:

Átadó neve:
Átadó aláírása:

Átvevő neve:
Átvevő aláírása:

Dátum:

.

.

.

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ
Támogatási jogosultság átvezetési kérelem átruházás/öröklés/jogutódlás esetén

A K8005-2 Támogatási jogosultság átvezetési kérelem kitöltése előtt figyelmesen olvassa el a vonatkozó Gazdatájékoztatót!
Fontos! A K8005-2 Támogatási jogosultság átvezetési kérelmen a támogatási jogosultság átruházása (adásvétel), illetve a jogutódlás, öröklés
esetében kérelmezheti a jogosultság nyilvántartásban történő átvezetését. A Kincstár a hagyatékátadó, cégbírósági végzésben foglaltak alapján a
nyilvántartásban átvezeti a jogosultság tulajdonosának személyében bekövetkezett változást.
A kitöltendő rovatokat olvashatóan, nyomtatott nagybetűkkel töltse ki!
A K8005-2 Támogatási jogosultság átvezetési kérelmet írja alá. Aláírás nélkül a kérelem érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerül.
A támogatási jogosultság átvezetési kérelmet a 82/2005. (IX. 15.) FVM rendelet 6. §-ában meghatározott határidőn belül, postai úton a Magyar
Államkincstárhoz (1476 Budapest Pf. 407) kell benyújtani, kizárólag a Kincstár által rendszeresített K8005-2 nyomtatványon.

1. Hivatal tölti ki
Ebbe a blokkba ne írjon semmit, hagyja üresen!
2. Ügyfél-azonosítási információ
Itt tüntesse fel az átadó és az átvevő termelőnek az adatait (ügyfél-azonosító és név)
3. Tranzakció adatai
Itt azon átruházásra vonatkozó adatokat kell jelölni aláhúzással, amelyik állatfajhoz tartozó támogatási jogosultság az átruházás tárgya (anyajuh,
anyatehén). Az átruházásra vonatkozó adatokat, a mennyiséget, melyet jogosultság típusonként és ügyletenként külön-külön kell megadni. Az
átruházás körülményét szintén aláhúzással kell jelölni (állatállománnyal vagy anélkül) - ha állatállomány nélküli az ügylet, akkor az adásvétel
tárgyát képező támogatási jogosultság 10%-a ellenszolgáltatás nélkül az országos tartalékba kerül.

4. Nyilatkozatok
Olvassa el a nyilatkozatokat és csak abban az esetben írja alá az 5. blokkban, ha egyetért a benne foglaltakkal.
5. Kitöltési dátum és aláírás
A keltezés és aláírás adatblokkban mind az átadó, mind az átvevő írja alá a K8005-2 átvezetési kérelmet! Cégek esetén cégszerű aláírás szükséges.
A kérelemhez csatolandó mellékletek:
A K8005-2 Támogatási jogosultság átvezetési kérelemhez anyajuh támogatási jogosultság átvezetése esetén csak akkor kell mellékletet benyújtani,
ha az átvezetés állománnyal együtt történik. A benyújtandó dokumentum a 2701-es szállítólevél másolata. (További részleteket ld. a vonatkozó
Gazdatájékoztatóban).
Ha a tranzakcióval az állatokra vonatkozó nyilvántartásban történő átvezetés nem kerül bizonyításra, a Kincstár a kérelmet úgy bírálja el, mintha az
állatok átvezetése nem történt volna meg, azaz az adásvétel tárgyát képező támogatási jogosultság 10%-a ellenszolgáltatás nélkül az országos
tartalékba kerül.

