Integrált Igazgatási és Ellenőrzési Rendszer
Nyilatkozat a csekély összegű támogatások igényléséhez
az egy és ugyanazon vállalkozás minőségről
és az alkalmazott üzleti évről
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❑

Nyilatkozatot tevő ügyfél-azonosítási adatai

Ügyfél-azonosítóval* rendelkezem
Ügyfél-azonosító:
Név:

❑

Ügyfél-azonosítóval* nem rendelkező természetes személynek minősülök
Neve előtagja:
Családi neve:
Utóneve(i):
Születési családi neve:
Születési utóneve(i):
Születési helye:
Születési ideje:

/

/

Anyja születési neve:
Adóazonosító jel/Adószám:
Állampolgársága:
Belföldi lakóhelyre vonatkozó adatok
Irányítószám:

Helység:

Közterület neve:
Közterület jellege:
Házszám:

Emelet:

Levelezési címre vonatkozó adatok
Irányítószám:
Közterület neve:

Ajtó:

Helység:

Hrsz.:

Közterület jellege:
Házszám:

Emelet:

Ajtó:

Hrsz.:

Természetes személy kézbesítési meghatalmazottjának
neve:
lakcíme/székhely címe:

❑

Ügyfél-azonosítóval* nem rendelkező nem természetes személynek minősülök
Neve:
Gazdálkodási formája:
Rövidített neve:
Adószáma:

Székhelyre vonatkozó adatok
Irányítószám:

Helység:

Közterület neve:
Közterület jellege:
Házszám:

Emelet:

Levelezési címre vonatkozó adatok
Irányítószám:

Ajtó:

Hrsz.:

Ajtó:

Hrsz.:

Helység:

Közterület neve:
Közterület jellege:
Házszám:

Emelet:

Nem természetes személy kézbesítési meghatalmazottjának
neve:
lakcíme/székhely címe:
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a)
b)

Nyilatkozat célja

❑
❑

új nyilatkozat
változás-bejelentés

Kérjük, hogy a megfelelő négyzetben helyezzen el egy X-et! Legalább egy pontot minden esetben kötelező megjelölni!
*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)

3/A - Egy és ugyanazon vállalkozásokra vonatkozó adatok

TERMÉSZETES SZEMÉLYEK ESETÉN
Egy és ugyanazon vállalkozásnak minősülő több vállalkozás bejelentése esetén az oldal sokszorosítható!
Nyilatkozom, hogy az alábbi természetes személlyel minősülök egy és ugyanazon vállalkozásnak:
Sorszám:
Amennyiben az egy és ugyanazon vállalkozás rendelkezik ügyfél-azonosítóval
Ügyfél-azonosító:
Név:
Amennyiben az egy és ugyanazon vállalkozás nem rendelkezik ügyfél-azonosítóval
Neve előtagja:
Családi neve:
Utóneve(i):
Születési családi neve:
Születési utóneve(i):
Születési helye:
Születési ideje:

/

/

Anyja születési neve:
Adóazonosító jel/Adószám:
Állampolgársága:
Belföldi lakóhelyre vonatkozó adatok
Irányítószám:

Helység:

Közterület neve:
Közterület jellege:
Házszám:

Emelet:

Levelezési címre vonatkozó adatok
Irányítószám:

Ajtó:

Hrsz.:

Ajtó:

Hrsz.:

Helység:

Közterület neve:
Közterület jellege:
Házszám:

Emelet:

Természetes személy kézbesítési meghatalmazottjának
neve:
lakcíme/székhely címe:
Az egy és ugyanazon vállalkozás minőségének kezdete (év/hónap/nap):
A megfelelő mező kitöltése minden esetben kötelező!

/

/

Az egy és ugyanazon vállalkozás minőségének vége (év/hónap/nap):
A megfelelő mező kitöltése minden esetben kötelező!

/

/

3/B - Egy és ugyanazon vállalkozásokra vonatkozó adatok

NEM TERMÉSZETES SZEMÉLYEK ESETÉN
Egy és ugyanazon vállalkozásnak minősülő több vállalkozás bejelentése esetén az oldal sokszorosítható!
Nyilatkozom, hogy az alábbi nem természetes személlyel minősülök egy és ugyanazon vállalkozásnak:
Sorszám:
Amennyiben az egy és ugyanazon vállalkozás rendelkezik ügyfél-azonosítóval
Ügyfél-azonosító:
Név:

Amennyiben az egy és ugyanazon vállalkozás nem rendelkezik ügyfél-azonosítóval
Neve:
Gazdálkodási formája:
Rövidített neve:
Adószáma:

Székhelyre vonatkozó adatok
Irányítószám:

Helység:

Közterület neve:
Közterület jellege:
Házszám:

Emelet:

Levelezési címre vonatkozó adatok
Irányítószám:

Ajtó:

Hrsz.:

Ajtó:

Hrsz.:

Helység:

Közterület neve:
Közterület jellege:
Házszám:

Emelet:

Nem természetes személy kézbesítési meghatalmazottjának
neve:
lakcíme/székhely címe:
Az egy és ugyanazon vállalkozás minőség kezdete (év/hónap/nap):
A megfelelő mező kitöltése minden esetben kötelező!

/

/

Az egy és ugyanazon vállalkozás minőség megszűnésének dátuma (év/hónap/nap):
A megfelelő mező kitöltése minden esetben kötelező!

/

/
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Üzleti év

A naptári évtől eltérő üzleti év alkalmazása esetén kitöltése kötelező!
Nyilatkozom, hogy a naptári évtől eltérő üzleti évet alkalmazok, amelynek fordulónapja:

. hónap

. nap

A naptári évtől eltérő üzleti év alkalmazásának kezdete:

. év
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. hónap

. nap

Nyilatkozatok

1 . Nyilatkozom, hogy a feltüntetett adatok a valóságnak megfelelnek.
2 . Kijelentem, hogy
a) az egy és ugyanazon vállalkozásról szóló nyilatkozatot az 1407/2013/EU, az 1408/2013/EU, a 717/2014/EU bizottsági rendeletek (a
továbbiakban: csekély összegű bizottsági rendeletek) 2. cikk 2. pontja, valamint az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami
támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 11/A. §-ában foglaltak szerint
teszem meg;
b) jelen nyilatkozatot a velem egy és ugyanazon vállalkozásnak minősülő többi vállalkozással egyetértésben teszem meg.
3 . Tudomásul veszem, hogy
a) a Magyar Államkincstárral (a továbbiakban: Kincstár) 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. §-a szerinti Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszerbe bejelentett adatok alapján történik;
b) a bejelentett adatok megváltozása esetében a Támogatási törvény 29. § (1) bekezdése alapján a változást köteles vagyok a Kincstárhoz 15
napon belül bejelenteni, és amennyiben ezen bejelentési kötelezettségemet elmulasztom, az ebből adódó - a Támogatási törvény 29. § (5)
bekezdésében, valamint 30/A. §-ában foglalt jogkövetkezmények engem terhelnek.
4 . Hozzájárulok ahhoz, hogy a nyilatkozatban szereplő adataimat a Kincstár a csekély összegű bizottsági rendeletek hatálya alá tartozó
mezőgazdasági, halászati, valamint a vidékfejlesztési, erdészeti és vadgazdálkodási célú általános csekély összegű támogatást nyújtó szerv
részére átadja, azokat a támogatásra való jogosultság megállapítása során felhasználja, illetve kezelje.
5 . Tudomásul veszem, hogy a Kincstár a nyilatkozatban szereplő adatokat a Támogatási törvény 26. § (1) bekezdésének f) pontja szerinti
nyilvántartás naprakész működtetése érdekében rögzíti.
6 . Jelen nyilatkozatommal igazolom, hogy a benyújtott irat az eredeti papír alapú irattal mindenben megegyező elektronikus másolat.
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Kitöltési dátum és az ügyfél aláírása

Helység:

Dátum:

.

.

.

Ügyfél/Képviseletre jogosult neve:
Ügyfél (cégszerű) aláírása*:

P.H.

*Az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. tv. 16.§ (4) bekezdése alapján: "Az egyéni vállalkozó gazdasági tevékenysége
során az "egyéni vállalkozó" megjelölést (vagy annak e.v. rövidítését) és nyilvántartási számát neve (aláírása) mellett minden esetben köteles
feltüntetni."

