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Kérelmező - 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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Kapcsolattartási információ

Név:
Telefonszám:
Fax:
E-mail:
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Kamattámogatás lehívással érintett időszak

Egy negyedéves igénylés esetén:
. év
negyedév
Több negyedéves igénylés esetén:
. év
-

negyedév

A kamattámogatási kérelemnek (részben) helyt adó határozat száma:

A kiegészítő kamattámogatási kérelemnek (részben) helyt adó határozat száma:

(Amennyiben nyújtott be kiegészítő kamattámogatási kérelmet a döntés számát kell beírni, amennyiben nem nyújtott be, akkor áthúzással kérjük jelölni.)
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Nyilatkozatok

1. Nyilatkozom, hogy a kamattámogatás lehívási kérelemben foglalt és a csatolt mellékleteken szereplő adatok a valósággal megegyeznek.
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) 28. § (1) bekezdése szerinti Egységes Mezőgazdasági
Ügyfél-nyilvántartási Rendszerbe bejelentett adatok alapján 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;

Oldal: 2
c) a Támogatási törvény 59. § (3) bekezdése alapján a jogosulatlanul igénybe vett támogatás és az egyéb fizetési kötelezettség adók módjára behajtandó
köztartozásnak minősül, melyet az állami adóhatóság hajt be;
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Csatolandó mellékletek

A kamatok megfizetéséről szóló, pénzügyi intézmény által kiállított igazolások eredeti példánya(i) minden kérelmezett naptári negyedév vonatkozásában.
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Helység:
Aláírás:

Kitöltési dátum aláírás

Dátum:

.

.

.

