KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ
K0216 nyomtatvány
Nyilatkozat a dohány szerkezetátalakítási programban
történő 2021. tárgyévi kötelezettség-megosztásról

Általános tudnivalók:
Kitöltés előtt alaposan tanulmányozza át a vonatkozó jogszabályokat, a jelen kitöltési
útmutatót, valamint a támogatási rendszerre vonatkozó közleményt!
A nyomtatványt olvashatóan, nyomtatott nagybetűkkel és lehetőség szerint kék
golyóstollal töltse ki! Emellett a nyomtatvány kitölthető a PDF kitöltő rendszer
segítségével is. Ebben az esetben az űrlapra beírt adatokat nem lehet elmenteni, ezért
kitöltés után nyomtassa ki az űrlapot!
A nyomtatványt minden esetben lássa el aláírásával, eredeti aláírás hiányában ugyanis a
Magyar Államkincstárnak (a továbbiakban: Kincstár) nem áll módjában elfogadni azt,
a kérelem visszautasításra kerül.
A Kincstár hivatalos kapcsolattartási címnek az ügyfél-nyilvántartási rendszerben
megadott levelezési címet tekinti.
Benyújtási időszak:
2021. április 1. - 2021. április 30.
Benyújtás helye:
Ügyfél lakhelye szerint illetékes Megyei Kormányhivatal
Benyújtás módja:
Postai úton, tértivevényes küldemény formájában

 „1. Ügyfél-azonosító adatok” rovat
Ügyfél-azonosító: ebben a rovatban a dohánytermelőnek a regisztrációs igazoláson / a
nyilvántartásba vett adatokról szóló igazoláson szereplő 10 számjegyű azonosítóját kell
feltüntetnie.
Előtag: Kérjük, ügyeljen arra, hogy ha az Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási
Rendszerben előtaggal (id., ifj, dr., stb.) vetette nyilvántartásba a nevét, akkor az előtagot is
kérjük feltüntetni.
Név: ebben a rovatban a nyilatkozatot, illetve a kérelmet benyújtó dohánytermelő vagy
együttműködő termelő nevét kell feltüntetnie.
Figyelem!
 Az itt megadott adatoknak meg kell egyezniük az ügyfél nyilvántartási rendszerbe
bejelentett adataival!
 A Kincstár az ügyfeleivel történő hivatalos levelezést az ügyfél-nyilvántartási rendszerben
megadott levelezési címen bonyolítja. Ha a levelezést más címre kéri, akkor a levelezési
címet kizárólag az ügyfél-nyilvántartási rendszerben módosíthatja.
 „2. Természetes személy kötelezettségeinek megosztása együttműködő termelőkkel”
rovat
A természetes személy (tehát nem cég!) dohánytermelő legfeljebb három, szintén valamelyik
jogosult településen mezőgazdasági tevékenységet folytató együttműködő termelővel
megoszthatja
 az élőmunka ráfordítási kötelezettségét, vagy
 az élőmunka ráfordítási és az árbevétel teljesítési kötelezettségét.
Együttműködő termelő az a természetes személy lehet, aki a dohánytermelő közeli
hozzátartozója, vagy a dohánytermelővel azonos családi gazdaságban tag (ügyfélazonosítóval rendelkező, nyilvántartásba vett termelő).
Közeli hozzátartozó a házastárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és a
nevelt gyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő és a testvér.
 Együttműködő termelő neve: a rovatban a természetes személynek a teljes nevét kell
olvashatóan feltüntetni.
 Együttműködő termelő ügyfél-azonosítója: a rovatban az együttműködő termelőnek a
regisztrációs igazoláson / nyilvántartásba vett adatokról szóló igazoláson szereplő 10
számjegyű azonosítóját kell feltüntetni.
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 Jogosultság száma, melyre a kötelezettség átadás vonatkozik: a megosztás legalább egy
szerkezetátalakítási támogatási jogosultság vonatkozásában lehetséges, azzal, hogy a
megosztás következtében a dohánytermelőnek nem keletkezhet alacsonyabb élőmunka
ráfordítási kötelezettsége, mint az együttműködő termelő(k)nek.
Figyelem! 2 ha jogosultság alatt nem lehet megosztani a jogosultsághoz tartozó
kötelezettségeket, mivel a megosztás következtében a dohánytermelőnek nem keletkezhet
alacsonyabb élőmunka ráfordítási kötelezettsége, mint az együttműködő termelőknek.
Például 1,5 ha esetén, mivel legalább egy szerkezetátalakítási támogatási jogosultság
vonatkozásában lehetséges a megosztás, így elvileg 1 ha-hoz tartozó jogosultság kerülne
átírásra az együttműködő termelő részére, azonban a dohánytermelőnek 0,5 ha jogosultság
maradna, ami alapján nem teljesülne az az előírás, hogy a megosztás következtében a
dohánytermelőnek nem keletkezhet alacsonyabb élőmunka ráfordítási kötelezettsége, mint az
együttműködő termelő(k)nek.
 Kérjük X-szel, illetve pipával jelölje, hogy a kötelezettség átadás csak munkaórára
(Kötelezettség átadás csak munkaórára) vagy munkaórára és árbevételre is vonatkozik
(Kötelezettség átadás munkaórára és árbevételre).
 Együttműködő termelő aláírása: a kötelezettség átadás csak az együttműködő termelő
aláírásával érvényes!
 „3. Nyilatkozatok” rovat
A nyilatkozatokat figyelmesen olvassa át! Csak akkor írja alá a nyomtatványt, ha az abban
foglalt nyilatkozatokat is elfogadja!
 „4. Kitöltési dátum és aláírás” rovat
A nyomtatvány kitöltése után annak aláírása is szükséges. Jelezze ezen kívül a megfelelő
rovatban a kitöltés dátumát és a települést (a helységnevet) is.
Figyelem!
Amennyiben Ön eseti meghatalmazást vagy megbízást ad egy másik személynek a
nyilatkozat
benyújtásával
kapcsolatos
képviselet
ellátására,
úgy
a
meghatalmazott/megbízott személynek kell aláírnia a nyilatkozatot, és a nyilatkozathoz
csatolnia kell az írásbeli meghatalmazást vagy megbízást is!
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