Integrált Igazgatási és Ellenőrzési Rendszer

A zöldség, gyümölcs és a dohány szerkezetátalakítási
nemzeti program Európai Mezőgazdasági Garancia
Alapból finanszírozott különleges támogatása Nyilatkozat 2012. évi kötelezettség teljesítés mértékéről
Benyújtandó az MVH területileg illetékes megyei kirendeltségéhez!
Hivatal tölti ki!

P.H.

K0127
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Ügyfél-azonosító adatok:

Ügyfél regisztrációs száma:
Előtag:
Név:
Cégforma

2

Dohány jogosultság (Burley és Virginia együttesen)

Természetes személy (pl.: őstermelő, egyéni vállalkozó, stb.)
Árbevétel:
Munkaórák száma:

Ft
1-2

(minden hektár után 300 000 Ft-ot kell igazolni)

óra

1

Munkaóra kiszámítása, 1 ha vagy annál kisebb (0,3 ha - 1 ha) dohány jogosultsággal rendelkező ügyfél esetében:
Amennyiben a jogosultságának megfelelő árbevétellel rendelkezik a munkaóra teljesítése igazoltnak tekinthető figyelemmel a 29/2010. (III. 30.)
FVM rendelet 4. §-ának (2) és (3) bekezdéseire.
Pl.: 0,3 ha esetében 90 000 Ft pénzügyi bizonylatokkal alátámasztott árbevétel teljesítése 300 munkaóra igazolásnak tekinthető.
Pl.: 1 ha esetében 300 000 Ft pénzügyi bizonylatokkal alátámasztott árbevétel teljesítése 1000 munkaóra igazolásnak tekinthető.

2

Munkaóra kiszámítása, 1 ha-nál nagyobb (1,01 ha-tól) dohány jogosultsággal rendelkező ügyfél esetében (a lenti tételek hozzáadásával
megadandó):
Amennyiben az árbevétel a 300 000 Ft-ot eléri és pénzügyi bizonylatokkal alátámasztott, akkor 1000 munkaóra igazoltnak tekinthető.
Amennyiben a természetes személy a járulékokat, közterheket legalább a minimálbér után fizette meg, akkor 2016 munkaóra igazoltnak
tekinthető. Ha a természetes személy a járulékokat, közterheket a minimálbérnél kevesebb bevétel után fizette meg, akkor az igazolt munkaórát
arányosan csökkenteni kell.
Az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló 2010. évi LXXV. törvény alapján munkavállalók foglalkoztatásából származó munkaórák.
Állandó munkavállaló foglalkoztatásból származó munkaórák száma, mely 8 órás foglalkoztatás alapján - a jelenléti ív figyelembevételével - 2012.
évben 2016 óra. Amennyiben a túlóra után is a közterhek megfizetésre kerülnek, akkor az igazolt munkaórákat a jelenléti ívben feltüntetetek
alapján kell kiszámítani. Állandó munkavállaló foglalkoztatásból származó munkaórák száma a jelenléti ív/munkaszerződés vagy azzal
egyenértékű, a Munka Törvénykönyvében meghatározott dokumentum alapján tekinthető igazoltnak.

Az egyes pontokban meghatározott munkaórák számának összeadásával kiszámított értéket kell beírni a munkaórák számához!
Kérjük kitöltés előtt olvassa el a tájékoztatót az árbevétel és a munkaóra számításról!
Oldalszám: 1

Nem természetes személy (cég)
Árbevétel:

Ft

Munkaórák száma:

óra

3

Zöldség-gyümölcs jogosultság (zöldség és gyümölcs együttesen)

Természetes személy (pl.: őstermelő, egyéni vállalkozó, stb.)
Árbevétel:
Munkaórák száma:

Ft
3-4

(minden hektár után 300 000 Ft-ot kell igazolni)

óra

3

Munkaóra kiszámítása,1 ha vagy annál kisebb (0,3 ha - 1 ha) zöldség-gyümölcs jogosultsággal rendelkező ügyfél esetében:
Amennyiben a jogosultságának megfelelő árbevétellel rendelkezik a munkaóra teljesítése igazoltnak tekinthető figyelemmel a 29/2010. (III. 30.)
FVM rendelet 4. §-ának (2) és (3) bekezdéseire.
Pl.: 0,3 ha esetében 90 000 Ft pénzügyi bizonylatokkal alátámasztott árbevétel teljesítése 300 munkaóra igazolásnak tekinthető.
Pl.: 1 ha esetében 300 000 Ft pénzügyi bizonylatokkal alátámasztott árbevétel teljesítése 700 munkaóra igazolásnak tekinthető.
4

Munkaóra kiszámítása, 1 ha-nál nagyobb (1,01 ha-tól) zöldség-gyümölcs jogosultsággal rendelkező ügyfél esetében (a lenti tételek
hozzáadásával megadandó):
Amennyiben az árbevétel a 300 000 Ft-ot eléri és pénzügyi bizonylatokkal alátámasztott, akkor 700 munkaóra igazoltnak tekinthető.
Amennyiben a természetes személy a járulékokat, közterheket legalább a minimálbér után fizette meg, akkor 2016 munkaóra igazoltnak
tekinthető. Ha a természetes személy a járulékokat, közterheket a minimálbérnél kevesebb bevétel után fizette meg, akkor az igazolt munkaórát
arányosan csökkenteni kell.
Az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló 2010. évi LXXV. törvény alapján munkavállalók foglalkoztatásából származó munkaórák.
Állandó munkavállaló foglalkoztatásból származó munkaórák száma, mely 8 órás foglalkoztatás alapján - a jelenléti ív figyelembevételével - 2012.
évben 2016 óra. Amennyiben a túlóra után is a közterhek megfizetésre kerülnek, akkor az igazolt munkaórákat a jelenléti ívben feltüntetetek
alapján kell kiszámítani. Állandó munkavállaló foglalkoztatásból származó munkaórák száma a jelenléti ív/munkaszerződés vagy azzal
egyenértékű, a Munka Törvénykönyvében meghatározott dokumentum alapján tekinthető igazoltnak.
Az egyes pontokban meghatározott munkaórák számának összeadásával kiszámított értéket kell beírni a munkaórák számához!
Kérjük kitöltés előtt olvassa el a tájékoztatót az árbevétel és a munkaóra számításról!

Nem természetes személy (cég)
Árbevétel:

Ft

Munkaórák száma:

óra

Ügyfél-regisztrációs szám:

Iratkód: K0127

Oldalszám: 2

4

Nyilatkozatok:

1 . Kijelentem, hogy ismerem és vállalom a zöldség, gyümölcs és a dohány szerkezetátalakítási nemzeti program Európai Mezőgazdasági Garancia
Alapból finanszírozott különleges támogatásának igénybevételéhez kapcsolódó feltételek megállapításáról szóló 29/2010. (III. 30.) FVM
rendeletben szabályozott szerkezetátalakítási nemzeti programban való részvétel feltételeit.
2 . Nyilatkozom, hogy élőmunka ráfordítási kötelezettségemet a jogosult településen történő munkavégzéssel teljesítettem.
3 . Kijelentem, hogy a kérelemben szolgáltatott adatok megfelelnek a valóságnak.
4 . Tudomásul veszem, hogy
a) a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatallal (a továbbiakban: MVH) a kapcsolattartás a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint
halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény (a továbbiakban:
MVH eljárási törvény) 28. § (1) bekezdése szerinti Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszerbe bejelentett adatok alapján
történik;
b) az adatok megváltozása esetében az MVH eljárási törvény 29. § (1) bekezdése alapján a változást köteles vagyok az MVH illetékes megyei
kirendeltségén tizenöt napon belül bejelenteni, és amennyiben ezen bejelentési kötelezettséget elmulasztom, az ebből adódó - az MVH
eljárási törvény 29. § (5) bekezdésében, valamint 30/A. §-ában foglalt - jogkövetkezmények engem terhelnek.
5 . 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.
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Kitöltési dátum és aláírás

Helység:

Dátum:

.

.

ALÁÍRÁS:
P.H.

Ügyfél-regisztrációs szám:

Iratkód: K0127

Oldalszám: 3

