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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:
E-mail:
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Kérelmező típusa*

Nyilatkozom,hogy
a)
b)

❑ az általános forgalmi adó levonására jogosult kérelmező,
❑ az általános forgalmi adó levonására nem jogosult kérelmező
vagyok.

*A megfelelő rovatba kérem, tegyen X-et. Kizárólag egy rovat jelölhető meg.
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Oldal: 2

Számlaösszesítő

Az összesítő táblázatot számlatételenként külön sorban kell kitölteni!
Sorszám

Számlaszám

Számla kelte

Vásárolt haszongalambfajta
megnevezése
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Vásárolt haszongalamb
(db)*

Számla szerinti nettó egységár
(Ft/db)

A számlán szereplő nettó
vételár (Ft)

*A támogatás igénybevételére az a kérelmező jogosult, aki az érintett támogatási időszakban legalább 400 darab haszongalambot vásárolt és azokat állandó lábgyűrűvel látta el.
Amennyiben nem elegendőek a táblázat sorai, úgy az oldal sokszorosítható!

A számlán szereplő
bruttó vételár (Ft)
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Nyilatkozat a kapcsolt vállalkozás minőséghez kapcsolódóan

5.1. Nyilatkozom, hogy vállalkozásom az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének alkalmazásában a mezőgazdasági és az
erdészeti ágazatban, valamint a vidéki térségekben nyújtott támogatások bizonyos kategóriáinak a belső piaccal összeegyeztethetőnek
nyilvánításáról szóló, 2014. június 25-i 702/2014/EU bizottsági rendelet I. melléklet 3. cikk (3) bekezdése szerinti kapcsolt vállalkozásnak*:
nem minősülök

❑
❑ minősülök**

*Kizárólag egy válasz jelölhető meg!
**Az alábbi 5.2. pont szerinti kapcsolt vállalkozás(ok) adatait abban az esetben kell kitölteni, amennyiben a fenti 5.1. pont szerinti nyilatkozata alapján a kérelmező
kapcsolt vállalkozásnak minősül. Amennyiben NEM minősül kapcsolt vállalkozásnak, kérjük az 5.2. pont szerinti mezőket üresen hagyni!

5.2. Kapcsolt vállalkozás(ok) adatai:
1) Név:
Ügyfél-azonosító*:
Adószám vagy adóazonosító jel:

2) Név:
Ügyfél-azonosító*:
Adószám vagy adóazonosító jel:

3) Név:
Ügyfél-azonosító*:
Adószám vagy adóazonosító jel:

*A kapcsolt vállalkozás ügyfél-azonosítójának megadása abban az esetben szükséges, ha a kapcsolt vállalkozás a Kincstár Egységes
Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszerében nyilvántartásba vett ügyfél!
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Nyilatkozat korábban igénybe vett egyéb átmeneti támogatásról

Nyilatkozom, hogy jelen átmeneti támogatás iránti kérelem benyújtását megelőzően, a koronavírus járvány miatt nehéz gazdasági helyzetbe került
agrárvállalkozások és élelmiszer-feldolgozást végző vállalkozások részére nyújtandó átmeneti támogatás igénybevételének általános feltételeiről
szóló 20/2020. (VI. 19.) AM rendelet (a továbbiakban: 20/2020. (VI. 19.) AM rendelet) hatálya alá nem tartozó támogatási program vagy egyedi
támogatás alapján saját jogon és a vállalkozásommal kapcsolt vállalkozásnak minősülő vállalkozások(ok)kal együttesen egyéb átmeneti
támogatásban korábban
elsődleges mezőgazdasági termelés tevékenységre összesen:
halászati tevékenységre összesen:
élelmiszeripari, valamint erdő-, és vadgazdálkodási tevékenységre összesen:

.

,

.

,

.

,

euró*
euró*
euró*

az "Állami támogatási intézkedésekre vonatkozó ideiglenes keret a gazdaságnak a jelenlegi COVID-19-járvánnyal összefüggésben való támogatása
céljából" című 2020. március 19-i 2020/C 91 I/01 számú európai bizottsági közlemény 3.1. pontja szerinti támogatásban részesültem.
*Amennyiben nem részesült/ek az egyes tevékenységekre vonatkozóan egyéb átmeneti támogatásban, abban az esetben az euró összeghez nullát
kell írni!
7

Nyilatkozatok

1. Nyilatkozom, hogy
a) a jelen támogatási kérelemben feltüntetett adatok a valóságnak megfelelnek;
b) a jelen támogatási kérelem benyújtásának időpontjában felszámolási, végelszámolási eljárás, csődeljárás, vagy adósságrendezési eljárás
alatt nem állok;
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c) a jelen támogatási kérelem benyújtásának időpontjában megfelelek az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. § (1) bekezdés
a) pontjában meghatározott rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek, valamint ugyanezen törvény c) pontja alapján átlátható
szervezetnek minősülök;
d) 2019. december 31-én nem minősültem nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak, vagy mikro- vagy kisvállalkozásnak minősülő
kérelmezőként 2019. december 31-én nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak minősültem azzal, hogy az átmeneti támogatás odaítélésekor
nem állok fizetésképtelenségi eljárás alatt, továbbá nem részesültem az Iránymutatás a nehéz helyzetben lévő, nem pénzügyi
vállalkozásoknak nyújtott megmentési és szerkezetátalakítási állami támogatásról szóló, 2014. július 31-i 2014/C 246/01 számú bizottsági
közlemény szerinti megmentési támogatásban vagy szerkezetátalakítási támogatásban;
e) a 20/2020. (VI. 19.) AM rendelet 2. § (1) bekezdésében felsorolt (elsődleges mezőgazdasági termelés, élelmiszer-feldolgozás,
erdőgazdálkodás, vadgazdálkodás, illetve halgazdálkodás) tevékenységek közül legalább egy tevékenységet végző igénylő vagyok;
f) a jelen támogatási kérelmemben igényelt támogatásra vonatkozó hatályos jogszabályi rendelkezéseket megismertem és az azokban
foglalt feltételeket betartom;
g) a jelen támogatási kérelemhez csatolt, a támogatási rendelet 5. § (3) bekezdés b)-e) pontban meghatározott dokumentummásolatok
hitelesek és helytállóak;
h) a tenyészetemet legkésőbb a támogatási kérelem benyújtásáig bejelentettem a megyei kormányhivatal részére a tartási helyek, a
tenyészetek és az ezekkel kapcsolatos egyes adatok országos nyilvántartási rendszeréről szóló 119/2007. (X. 18.) FVM rendelet szerint;
i) az Európai Bizottság európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatás visszafizetésére kötelező Magyarországnak címzett
határozatában foglalt feltételeknek eleget tettem / nem állok ilyen határozat hatálya alatt;
j) 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 ( 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, és a 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, és azt a Támogatási törvényben meghatározott kivételekkel az állami adóhatóság a rá
irányadó szabályok szerint hajt be.
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Csatolandó mellékletek

1. A vásárolt haszongalambokról szóló, a kérelmező nevére kiállított - a megvásárolt haszongalambfajta megnevezését és darabszámát
tartalmazó - számla másolati példánya, valamint a számlák pénzügyi rendezését igazoló dokumentum másolati példánya (befizetést
igazoló szelvény, banki átutalást igazoló számlakivonat);
2. a haszongalamb Magyarországon történt beszerzése esetén az élő állatok belföldi szállításának állategészségügyi szabályairól szóló
87/2012. (VIII. 27.) VM rendelet 1. melléklete szerinti állattartói nyilatkozat és 2. melléklete szerinti, a szolgáltató állatorvos által
kiállított állategészségügyi bizonyítvány másolati példánya;
3. a haszongalambok tartási helye szerint területileg illetékes járási hivatal igazolásának másolati példányát
a) az Európai Unió más tagállamaiból történt beszerzés esetén a támogatási rendelet 5. § (3) bekezdés da) pontja szerinti
Állategészségügyi Bizonyítvány másolati példányáról,
b) a harmadik országból történt beszerzés esetén a támogatási rendelet 5. § (3) bekezdés db) pontja szerinti Közös Állategészségügyi
Beléptetési Okmány másolati példányáról;
4. a haszongalambok állandó lábgyűrűvel történő megjelölését igazoló, a kérelmező nevét és a lábgyűrűn található jelzést tartalmazó
dokumentum eredeti példánya.
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Kitöltési dátum és aláírás

Helység:
Kérelmező(cégszerű)aláírása

Dátum:
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