Integrált Igazgatási és Ellenőrzési Rendszer

Lemondási kérelem - történelmi
bázisjogosultságról az országos tartalék
javára történő lemondáshoz
Benyújtandó a Magyar Államkincstárhoz (1892 Budapest)!
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Hivatal tölti ki!

P.H.

K9003

A nyomtatvány kétoldalas!
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Történelmi bázisjogosultság típusa

Egy kérelmen csak egy típusú történelmi bázisjogosultság jelölhető be!

❑
❑
❑
❑
3

Hízottbikatartás támogatás
Anyatehéntartás támogatás
Rizs támogatása
Egyes szántóföldi növények
támogatása

❑
❑
❑
❑

Extenzifikációs támogatás
Tejtermelés támogatás
Hüvelyesek támogatása

❑
❑
❑

Juh kiegészítő támogatás
Burley dohány támogatása
Virginia dohány támogatása

Kiegészítő hízottbikatartás
támogatás

Lemondó adatai

Ügyfél neve:
Ügyfél-azonosító:
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Lemondással érintett történelmi bázisjogosultságok száma

Lemondással érintett történelmi bázisjogosultságok száma:

.

Iratkód: K9003

Oldalszám: 1
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Nyilatkozatok

1 . 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) 28. § (1) bekezdése szerinti Egységes
Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszerbe bejelentett adatok alapján történik;
b) az ügyfél-nyilvántartási rendszerben szereplő adataimban bekövetkezett változást a Támogatási törvény 29. § (1) bekezdése alapján a
változás bekövetkezésétől számított tizenöt napon belül köteles vagyok a Kincstár által rendszeresített, hatályban lévő nyomtatványon, papír
alapon vagy elektronikus úton bejelenteni. Amennyiben a változás-bejelentési kötelezettséget elmulasztom, az ebből adódó a Támogatási
törvény 29. § (5) bekezdésében, valamint 30/A. §-ában foglalt jogkövetkezmények engem terhelnek;
c) amennyiben az intézkedéssel kapcsolatban lejárt tartozásom áll fenn, a Támogatási törvény 38. § (9) bekezdése alapján a Kincstár hatósági
átutalási megbízását a fizetési számlámat vezető pénzforgalmi szolgáltató a végrehajtható okirat csatolása nélkül köteles teljesíteni. Tudomásul
veszem, hogy e nyilatkozat hiányában a kérelmem a Támogatási törvény 56. § (2) bekezdés k) pontja alapján érdemi vizsgálat nélkül
elutasításra kerül.
2 . Kijelentem, hogy a kérelemben szolgáltatott adatok a valóságnak megfelelnek.
3 . Tudomásul veszem, hogy az országos tartalék javára történő lemondás ellentételezés nélkül történik.
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Dátum és aláírás

Ph.

Dátum:

.

.

.

Lemondó:

Iratkód: K9003

Oldalszám: 2

