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A dohány szerkezetátalakítási nemzeti programmal
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1Oldalszám:

1 Kérelmező azonosítási adatok:
Ügyfél-azonosító:

Előtag:

Név:

Cégforma:

2 Dohánytermelő nyilatkozata a kötelezettségek teljesítéséről

Mint dohánytermelő az elismert tevékenység keretében az alábbiak szerint nyilatkozom az árbevétel és munkaóra teljesítéséről:

2.1 Saját teljesítés:
A munkaórák számának megadásakor az ún. "bónusz" munkaórák hozzáadásával kiszámított értéket kell beírni!

Árbevétel: Ft

Munkaórák száma: óra

2.2 A dohánytermelővel együttműködő termelők átvállalt kötelezettségeinek teljesítése:
Együttműködő termelő neve Együttműködő termelő

ügyfél-azonosítója
Árbevétel (Ft) Munkaórák száma

(óra)
1.

2.

3.

3 Együttműködő termelő nyilatkozata a kötelezettségek teljesítéséről

Dohánytermelő ügyfél-azonosítója:

Dohánytermelő neve:

Mint együttműködő termelő az elismert tevékenység keretében az alábbiak szerint nyilatkozom az árbevétel és munkaóra teljesítéséről:
A munkaórák számának megadásakor az ún. "bónusz" munkaórák hozzáadásával kiszámított értéket kell beírni!

Árbevétel: Ft

Munkaórák száma: óra
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4 Mezőgazdasági csekély összegű támogatási kérelem

4.1 A támogatási jogosultságok száma, melyre mezőgazdasági csekély összegű támogatást igényelek:

4.2 A dohánytermelő elsődleges feldolgozóval kötött szerződésében vállalt mennyiség és annak teljesítése
Virginia Burley

Az elsődleges feldolgozóval kötött szerződésben vállalt mennyiség (tonna)

Az elsődleges feldolgozó által átvett (átvételi bizonylattal igazolt) mennyiség (tonna)

4.3 A támogatási kérelemhez csatolt dokumentumok (Mindkét típusú dokumentumot csatolja!)
Elsődleges feldolgozóval kötött szerződés másolata a dohány termesztésre vonakozóan: ❑
A szerződésben vállalt dohány átvételét igazoló szigorú számadású bizonylat másolata: ❑

5 Általános csekély összegű támogatási kérelem

5.1 A támogatási jogosultságok száma, melyre általános csekély összegű támogatást igényelek:

5.2 Saját mesterséges és természetes dohányszárító adatai:

Figyelem! Dohányszárító működtetése esetén a 10. pont szerinti falugazdászi igazolást is ki kell töltetni a falugazdásszal!

száma (db) ebből bérbe adott
Általam üzemeltetett, falugazdász által igazolt mesterséges dohányszárítók

Általam üzemeltetett, falugazdász által igazolt természetes dohányszárítók

5.3 Szárító bérlés esetén:
Szárító típusa

Mesterséges Természetes
Bérbe vett

dohányszárítók
száma (db):

Bérbeadó neve: Bérbeadó ügyfél-azonosítója:

1. ❑ ❑
2. ❑ ❑
3. ❑ ❑

5.4 Számlával igazolt, felhasznált fűzőzsineg mennyisége:

kg

5.5 A támogatási kérelemhez csatolt dokumentumok
A dohánylevél mesterséges szárítása esetén (üzemeltetés és bérbe vétel esetén is csatolandó) üzemnapló másolat: db

A dohánylevél természetes szárítása esetén fűzőzsineg számla másolat: db

6
Nyilatkozat az általános csekély összegű támogatás(ok)ról mind az általános, mind a mezőgazdasági csekély összegű támogatás
igénylése esetén!
Nyilatkozom, hogy a támogatási kérelem benyújtását megelőző kettő - általam alkalmazott - üzleti évben és a folyamatban lévő üzleti évben az
1407/2013/EU bizottsági rendelet szerinti általános csekély összegű támogatásban saját jogon és az európai uniós versenyjogi értelembe vett
állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 37/2011.
(III. 22.) Korm. rendelet) alapján velem "egy és ugyanazon vállalkozásnak" minősülő vállalkozás(ok) jogán

❑ nem részesültem/részesültünk,

❑ összesen EUR támogatásban részesültem/részesültünk.

A megfelelő rovatba kérem, tegyen X-et. Figyelem! Amennyiben a fentiek egyike sem kerül megjelölésre, úgy a nyilatkozat nemlegesnek tekintendő.
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7
Nyilatkozat az "egy és ugyanazon vállalkozás" minőséghez kapcsolódóan - mind az általános, mind a mezőgazdasági csekély összegű
támogatás igénylése esetén!
Legalább egy nyilatkozatot kötelező megjelölni!

Nyilatkozom, hogy
a) ❑ nem minősülök a 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 2. § 5a. pontja szerinti egy és ugyanazon vállalkozásnak egyéb

vállalkozással/vállalkozásokkal vagy
b) a 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 2. § 5a. pontja szerinti egy és ugyanazon vállalkozásnak minősülök egyéb
vállalkozással/vállalkozásokkal,

ba)❑ az egy és ugyanazon vállalkozási minőségem tekintetében nyilatkozatomat* megküldtem a támogatást nyújtó szerv részére.

bb)❑ az egy és ugyanazon vállalkozási minőségem tekintetében nyilatkozatomat* jelen kérelemmel egyidejűleg küldöm meg a támogatást

nyújtó szerv részére.
* A csekély összegű támogatások igénybevételéhez kapcsolódó "egy és ugyanazon vállalkozás" minőségről, valamint az alkalmazott üzleti évről
történő nyilatkozattételi kötelezettségről szóló hatályos Közlemény szerint.

8 A dohánytermelő nyilatkozatai:

Nemzeti program
1. Kijelentem, hogy ismerem és vállalom a dohány szerkezetátalakítási nemzeti programról és az azzal összefüggésben igényelhető csekély
összegű támogatások feltételeinek megállapításáról szóló 53/2015. (IX. 14.) FM rendeletben szabályozott szerkezetátalakítási nemzeti programban
való részvétel feltételeit.
2. Nyilatkozom, hogy élőmunka ráfordítási és árbevételi kötelezettségemet a jogosult településen történő munkavégzéssel teljesítettem.
3. Kijelentem, hogy a nyilatkozatban szolgáltatott adatok megfelelnek a valóságnak.
4. Vállalom a támogatás igénybevételére vonatkozó jogszabályokban meghatározott feltételekből eredő kötelezettségek teljesítését, továbbá, hogy
a támogatással összefüggő ellenőrzés során kért dokumentumokat, igazoló iratokat rendelkezésre bocsátom, átadom és a terület megtekintését
biztosítom.

Csekély összegű támogatások
1. Kijelentem, hogy a kérelemben szolgáltatott adatok megfelelnek a valóságnak.
2. Kijelentem, hogy a támogatási kérelem benyújtásának időpontjában megfelelek az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. § (1)
bekezdés a) és c) pontjában meghatározott feltételeknek, és nem állok felszámolási, végelszámolási vagy adósságrendezési eljárás alatt.
3. Jelen nyilatkozat útján hozzájárulok ahhoz, hogy a Magyar Államkincstár által működtetett monitoring rendszerben nyilvántartott adataihoz a
költségvetési támogatás utalványozója, folyósítója, a XIX. Uniós fejlesztések fejezetből biztosított költségvetési támogatás esetén a közreműködő
szervezet, ennek hiányában az irányító hatóság, az Állami Számvevőszék, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, az Európai Támogatásokat Auditáló
Főigazgatóság, az állami adóhatóság, a csekély összegű támogatások nyilvántartásában érintett szervek hozzáférjenek.
4. Tudomásul veszem, hogy amennyiben a 6. pontban tett nyilatkozat támogatási adataiban változás következik be a támogatási kérelem benyújtását
követően más általános csekély összegű támogatás igénybevétele miatt, akkor arról köteles vagyok haladéktalanul tájékoztatni a Kincstárt.
5. Tudomásul veszem, hogy a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó
eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. 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.

9 Kitöltési dátum és aláírás
Helység: Dátum: . .

ALÁÍRÁS:
P.H.
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10 Falugazdász igazolása

Alulírott (név) (ügyfél-azonosító)

(beosztás) falugazdász igazolom, hogy a támogatási kérelem 1. pontjában feltüntetett dohánytermelő/ügyfél

2020. tárgyévben az alábbi dohányszárító kapacitásokkal üzemeltetett.

Mesterséges szárító Természetes szárító
nyers dohánylevél szárítás kapacitás

kg lég m3
szárító kapacitás egységszáma

db db

11 Dátum és aláírás

Helység Ph

Aláírás Dátum:
. . .


