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Kérelmező (vállalkozás) - azonosítási adatai

Név:
Ügyfél-azonosító*:
* 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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Meghatalmazott pénzügyi intézmény adatai

Név:
Ügyfél-azonosító*:
* 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:
Fax:
E-mail:
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20

Tárgyidőszak

év

5

-

negyedév(ek)

Igényelt támogatás összege:

Ft

A jóváhagyott kamattámogatással egyidejűleg az Agrár Forgóeszköz Hitelprogram kapcsán igénybe vehető kamattámogatásról szóló 120/2012. (XI.
23.) VM rendelet 1. § 4. pontja szerinti költségátalány folyósítását is kérem.
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Oldal: 2

Meghatalmazott pénzügyi intézmény nyilatkozata

A

(meghatalmazott pénzügyi intézmény neve) nevében nyilatkozom, hogy a

támogatáslehívási kérelemhez mellékelt, a Magyar Államkincstár az Agrár Forgóeszköz Hitelprogram kapcsán igénybe vehető kamattámogatás
lehívásához szükséges nyomtatvány rendszeresítéséről szóló Közleményének (a továbbiakban: Közlemény) 2. számú melléklete szerinti összesítő
táblázat valós adatokat tartalmaz.
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Nyilatkozat

Jelen nyilatkozat útján 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 (a továbbiakban 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.
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Kitöltési dátum, és a meghatalmazott pénzügyi intézmény aláírása

Helység:

Dátum:

.

.

.

Meghatalmazott pénzügyi intézmény cégszerű aláírása:

9

Csatolandó melléklet

A pénzügyi intézmény által az érintett naptári negyedév(ek)re vonatkozóan benyújtott támogatáslehívási kérelmeknek a Közlemény 2. számú
melléklete szerinti - a pénzügyi intézmény által cégszerűen aláírt - összesítő táblázata.

