VIII/a. Előfinanszírozási kérelem 2019./2020. évi mezőgazdasági
támogatások igénybevételére
Előfinanszírozási kérelem terület alapú támogatások igénybevételéhez

Ügyfél neve, székhelye:
Adószáma/Adóazonosító jele:
Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszerben
rögzített regisztrációs száma (korábban MVH regisztrációs szám)
Fent nevezett ügyfél kijelentem, hogy a
2019. év
finanszírozását kérem

Támogatás típus

2020. év
finanszírozását kérem

egységes területalapú támogatás (SAPS) és a zöldítés komponens
fiatal mezőgazdasági termelők támogatása
Agrár-környezetgazdálkodási támogatás
Natura 2000 gyepterületek kompenzációs kifizetései
Természeti Hátránnyal Érintett Területek kompenzációs kifizetései
támogatások igénybevételére
2019. évben
2020. évben támogatási kérelmet nyújtottam be/kívánok benyújtani (megfelelő
aláhúzandó) a Magyar Államkincstárhoz (a továbbiakban: MÁK), illetve a Miniszterelnökséghez, a vonatkozó jogszabály és a
hivatalos közlemény megjelenését követően.
2019. évi
2020. évi területalapú támogatás igénylésem MÁK-hoz történő benyújtását
Kötelezettséget vállalok arra, hogy a
követő 5 napon belül bemutatom az OTP Bank Nyrt. részére az egységes támogatási kérelem másolatát és a kérelem leadását
igazoló dokumentumot.
Tudomásul veszem, hogy amennyiben a tárgy évi támogatás már finanszírozásra került, abban az esetben kizárólag a tárgy évet
követő évi támogatás finanszírozása kérhető.
A gazdálkodásomban a támogatás alapját képező termőföld használatban a 2018. évi egységes támogatási kérelemben igényelt
területhez képest (megfelelő aláhúzandó):
• Változás nem történt, a használatomban lévő termőföld terület mérete nem változott
• A használatomban lévő termőföld mérete csökkent
• A használatomban lévő termőföld terület mérete növekedett. A növekmény mértéke:..........................................................................ha
Területhasználat változása következtében az alábbi területeket használom:
Település neve
Helyrajzi szám
Művelési ág

A támogatás adatai:
2019. június 9-én jogszerű földhasználóként bejelentett/
bejelentésre kerülő, egységes területalapú SAPS
alaptámogatásra és a zöldítés támogatásra jogosult teljes terület:
A 2019. június 9-i területhasználat az utolsó kifizetési
határozatban jóváhagyott területhez képest:
Amennyiben magasabb, a területhasználat növekmény mértéke:
Kijelentem, hogy Natura 2000 gyepterület vonatkozásában
kompenzációs támogatás igénybevételére:
A támogatásra jogosult Natura 2000 gyepterületek nagysága:
Kijelentem, hogy Természeti Hátránnyal Érintett Területek
(THÉT) kompenzációs kifizetései támogatás igénybe vételére:
A támogatásra jogosult KAT 19-es területek nagysága:
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Területméret, ha

ha
azonos

alacsonyabb

magasabb
ha

jogosult vagyok

nem vagyok jogosult
ha

jogosult vagyok

nem vagyok jogosult
ha

Az alábbiak alapján számított (termőföld terület hektár x az előfinanszírozás alapja) előfinanszírozás összegét kérem a fent
megjelölt területekre.
Támogatás jogcíme
Várható támogatás összege (Ft/ha) Előfinanszírozás alapja (Ft/ha)
Alaptámogatás (SAPS) 1037 hektárig*
43 400
41 000
Zöldítés
24 400
20 000
Együttesen (alaptámogatás+ zöldítés)
67 800
61 000
Fiatal gazdatámogatás max. 90 ha-ig
20 250
19 000
THÉT támogatás (degresszió)**
25 770
22 000
Natura 2000 támogatás
20 700
18 000
AKG támogatás
a legutolsó kifizetési határozat szerinti támogatási összeg 80 %-a
*1037,1 hektár és 1200 hektár között az alaptámogatás (SAPS) 5%-a elvonásra kerül, 1200 hektár fölött nem igényelhető.
**
A támogatás mértékét meghatározza a gazdaság teljes területe, a táblázatban az 1-50,99 hektár került feltűntetésre,
51 hektártól a jogszabályi diszkontokkal korrigált támogatás alapján kerül meghatározásra az előfinanszírozás összege.
Tudomásul veszem, hogy a Bank jogosult az előfinanszírozás ily módon számított összegénél alacsonyabb összegű
előfinanszírozást nyújtani.
Az előfinanszírozás kért ütemezése:
a teljes összeget kérem folyósítani
a mellékelt
nyilatkozat szerint megjelölt összeget kérem folyósítani1

A Bank által jóváhagyásra kerülő előfinanszírozás összegéből:

Helyi önkormányzat felé keletkezett helyi adófizetési kötelezettség (Tárgyévi adóelőlegre vonatkozóan)*
Adókötelezettség összege:

Teljesítés státusza (Teljesített/Fizetési megállapodás alatt/Nem teljesített)

*amennyiben jelen Előfinanszírozási kérelemmel egyidejűleg kerül benyújtásra az Általános adatok című adatlap, nem
szükséges kitölteni.
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A mellékletben szereplő „Nyilatkozat mezőgazdasági támogatás igénybevételéről” nyomtatvány kitöltendő!
Előfinanszírozási kérelem mellé benyújtandó dokumentumok:
•A
 mennyiben a 2019. évi egységes támogatási kérelem még nem került benyújtásra a MÁK részére, de nem később, mint tárgyév
május 15.
• Amennyiben a kérelmező 2018. évben is jogosult volt támogatás igénybe vételére:
•A
 legutolsó MÁK/MVH kifizetési határozat és amennyiben a 2018. évi kifizetési határozat nem áll rendelkezésre, akkor a 2018. évi
egységes támogatási kérelem
• Amennyiben a kérelmező 2019. évben először jogosult támogatás igénybe vételére:
•A
 z előfinanszírozás igénybevételére kizárólag a 2019. évi egységes támogatási kérelem rendelkezésre állása esetén van lehetőség.
• Amennyiben a 2019. évi egységes támogatási kérelem már benyújtásra került a MÁK részére, illetve tárgyév május 15. után
• Amennyiben a kérelmező 2018. évben is jogosult volt támogatás igénybe vételére:
•A
 legutolsó MÁK/MVH kifizetési határozat vagy amennyiben a 2018. évi kifizetési határozat nem áll rendelkezésre, akkor a
2018. évi egységes támogatási kérelem
•2
 019. évi egységes támogatási kérelem
• Amennyiben a kérelmező 2019. évben először jogosult támogatás igénybe vételére:
• 2019. évi egységes támogatási kérelem
• Területhasználat igazolása:
•A
 mennyiben a kérelmező 2019. évben először jogosult támogatás igénybe vételére: a teljes területhasználatra vonatkozóan
földhasználati lap, vagy földhasználati összesítő + cégszerűen aláírt nyilatkozat (Hiteligénylő kimutatása) a bérelt területekről
a helyrajzi számok, település neve, hektár és a földhasználat lejárati időpontjainak feltűntetésével.
•A
 mennyiben a kérelmező 2018. évben, vagy azt megelőzőleg is jogosult volt támogatás igénybe vételére: az előző évhez képest
megnövekedett területekre földhasználati lap, vagy földhasználati összesítő + cégszerűen aláírt nyilatkozat (Hiteligénylő kimutatása)
a bérelt területekről, a helyrajzi számok, település neve, hektár és a földhasználat lejárati időpontjainak feltűntetésével.
•F
 iatal mezőgazdasági termelők támogatás esetén:
•A
 MÁK (korábban MVH) által kiállított bármely olyan okirat, amely hitelt érdemlően igazolja, hogy a Hiteligénylő mikor nyújtott
be a saját ügyfél-azonosítójával első alkalommal egységes terület alapú támogatás iránti kérelmet. Az igazolást a MÁK a
gazdálkodó külön kérésére állítja ki.
•A
 grár-környezetgazdálkodási (AKG) támogatás esetén:
 z Irányító Hatóság által kiadott öt éves (2016–2020), vagy (2017–2021) támogatói okirat
•A
•A
 mennyiben már rendelkezésre áll, a 2018. évi kifizetési határozat
•A
 2018. évi támogatás kifizetési határozat hiányában a 2017. évi támogatás kifizetési határozat
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•T
 ermészeti Hátránnyal Érintett Területek kompenzációs kifizetései (THÉT, ill. korábban KAT 19) támogatás esetén:
•A
 z Irányító Hatóság által kiadott, a rendelkezésre álló legutolsó támogatói okirat és az erre az időszakra vonatkozó egységes
támogatási kérelem
•a
 tárgyévet megelőzően rendelkezésre álló utolsó évi (amennyiben már rendelkezésére áll a 2018. évi, annak hiányában
a 2017. évi) MÁK kifizetési határozat a KAT 19 területekre kifizetett támogatásról
•N
 atura 2000 gyepterületek kompenzációs kifizetései támogatás esetén:
•A
 z Irányító Hatóság által kiadott, a rendelkezésre álló legutolsó támogatói okirat és az erre az időszakra vonatkozó egységes
támogatási kérelem
 tárgyévet megelőzően rendelkezésre álló utolsó évi (amennyiben már rendelkezésére áll a 2018. évi, annak hiányában
•a
a 2017. évi) MÁK kifizetési határozat a Natura 2000 gyepterületekre nyújtott kompenzációs támogatás kifizetéséről
•M
 ÁK/MVH regisztrációs igazolás
•A
 mennyiben a kérelem benyújtását megelőző két teljes hónapban megszakítás nélkül nem szerepelt a NAV köztartozásmentes
adózók adatbázisában, úgy 30 napnál nem régebbi, részletfizetési információval bővített NAV adóigazolás
Kijelentetem, hogy a 2019. évi közvetlen mezőgazdasági támogatások alapját képező területekre jelen kérelmemet megelőzően
az alábbi előfinanszírozást vettem igénybe:
Támogatás típusa:
Előfinanszírozás folyósított összege:
Folyósítás dátuma:

A fent jelezett dokumentumokat a Hiteligénylő az OTP Bank Nyrt. részére átadta, mely dokumentumokat az OTP Bank Nyrt. átvett.
Kelt:

,
Hiteligénylő (cégszerű) aláírása

Előttünk, mint tanúk előtt*:
Aláírás:

Aláírás:

Név:

Név:

Lakcím:

Lakcím

* Egyéni vállalkozó, őstermelő, családi gazdálkodó esetén kitöltendő
Záradék
A fentieket jóváhagyólag tudomásul vesszük.
OTP BANK Nyrt.
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Melléklet

Nyilatkozat mezőgazdasági támogatás igénybevételéről
Abban az esetben töltendő ki, amennyiben nem a maximálisan adható előfinanszírozási összeg folyósítását igényli.

Ügyfél neve, székhelye:
Adószáma/Adóazonosító jele:
Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszerben
rögzített regisztrációs száma (korábban MVH regisztrációs szám)
Fent nevezett Ügyfél kérem, hogy a fizetési számlámon (a faktorálás költségeit követően) legfeljebb az alábbi összeget írják jóvá:
................................................................................................................................................................................................................................................Ft
napon folyósításra benyújtott Előfinanszírozási kérelmek vonatkozásában áll fenn.

Jelen nyilatkozat a mai /

A fent megjelölt összeget az előfinanszírozási kérelem szerinti évek vonatkozásában egyenlő arányban kérem folyósítani.
Kelt:

,

Hiteligénylő (cégszerű) aláírása
Előttünk, mint tanúk előtt1:
Aláírás:

Aláírás:

Név:

Név:

Lakcím:

Lakcím

OTP BANK Nyrt.

1

Egyéni vállalkozó, őstermelő, családi gazdálkodó esetén kitöltendő
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