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Ügyfél-azonosítási információ

Ügyfél-azonosító*:
Név:

______________________________________________________________________________________________________________________
*A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal, valamint 2016. december 31-ét követően a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) által a
mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló
2007. évi XVII. törvény (a továbbiakban: Támogatási 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 információk

Név:
Telefonszám:
E-mail:
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Csatolt dokumentumok

Csatolt betétlapok száma:
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Igényelt támogatás összege**

Igényelt támogatás összesen:

Ft

**A támogatás alapját a tenyésztőszervezetnél felmerülő igazolható költségek általános forgalmi adó nélkül számított összege képezi.
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Támogatási év

Támogatási év:
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A kérelmező nyilatkozatai

1. Nyilatkozom, hogy
a) a kifizetési kérelemben feltüntetett adatok a valóságnak megfelelnek,
b) az elektronikus úton benyújtott iratok (kifizetési kérelem és a kifizetési kérelemhez csatolt iratok) az eredeti papír alapú irattal mindenben
megegyező elektronikus másolatok,
c) hozzájárulok ahhoz, hogy a Kincstár által működtetett monitoring rendszerben nyilvántartott adatokhoz a költségveési 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,
d) az állattenyésztés szabályozásához szükséges törvényi szintű rendelkezésekről szóló 2019. évi LVI. törvényben előírtak, valamint az
állattenyésztésről szóló 188/2019. (VII.30.) Korm rendelet szerinti, megbízása alapján törzskönyvezést, teljesítményvizsgálatot, valamint
tenyészértékbecslést végzek vagy végeztetek,
e) a teljesítményvizsgálatot végző szervezettel vagy a NÉBIH-hel, illetve a tenyésztési hatósággal szemben nincs lejárt tartozásom,
f) nem állok csőd-, felszámolási-, vagy végelszámolási eljárás alatt,
g) nincs lejárt köztartozásom,
h) a támogatott szolgáltatásban részesülő kedvezményezett(ek) megfelel(nek) a tenyésztésszervezési feladatok támogatása igénybevételének
részletes feltételeiről szóló 43/2014. (XII. 29.) FM rendelet 4. §-ában foglalt feltételeknek és az erről szóló nyilatkozatukkal rendelkezem.
2. Tudomásul veszem, hogy
a) Kincstárral a kapcsolattartás a a Támogatási törvény 9. § (2) bekezdése szerinti Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszerbe, a
28. § (2)-(3) bekezdése szerinti 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, melyet a Támogatási törvényben meghatározott kivételekkel az állami adóhatóság a rá irányadó
szabályok szerint hajt be.
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Kitöltési dátum és a kérelmező aláírása

Helység:
(Cégszerű) Aláírás:

Dátum:
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