A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal
81/2014. (V.21.) számú
KÖZLEMÉNYE
Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a termelői csoportok létrehozásához és
működéséhez nyújtandó támogatás 2014. évi kifizetésének igényléséről
Jelen közlemény az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a termelői csoportok
létrehozásához és működéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 59/2007.
(VII. 10.) FVM rendelet (továbbiakban: támogatási rendelet) alapján 2010., 2011., 2012. és
2013. évi támogatási kérelmet jóváhagyó, illetve részben jóváhagyó határozattal rendelkező
ügyfelek számára a kifizetési kérelem benyújtásának feltételeit határozza meg, valamint a
kifizetés igényléséhez kapcsolódó nyomtatványokat rendszeresíti.
I. Ügyfél-nyilvántartási kötelezettségek
Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az ügyfél nyilvántartásba vételére, valamint a nyilvántartásba
vett adatokra vonatkozó változás-bejelentési kötelezettségének teljesítésére a Mezőgazdasági és
Vidékfejlesztési Hivatal által működtetett Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási
Rendszerbe történő nyilvántartásba vétel és változás bejelentés szabályairól szóló 128/2013. (VII.
30.)
MVH
Közlemény
rendelkezései
(elérési
útvonal:
http://mvh.gov.hu/portal/MVHPortal/default/mainmenu/kozlemenyek/mvhk1282013)
irányadóak.
Az MVH a kérelmek ügyintézését részben az ügyfél-nyilvántartásában szereplő adatok alapján
végzi, ezért kérjük, fordítson kiemelt figyelmet arra, hogy az MVH ügyfél-nyilvántartási
rendszerében szereplő adatai naprakészek legyenek, és tegyen eleget a nyilvántartáshoz
kapcsolódó változás-bejelentési kötelezettségeinek is.
II. A kifizetés igénylésének általános feltételei
A támogatási rendelet 7. § (1) bekezdése, valamint az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési
Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól
szóló 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet (továbbiakban Vhr.) 8. § (1) bekezdés a) pontja alapján az
MVH által kibocsátott 2010., 2011., 2012. és 2013. évi támogatási kérelmet jóváhagyó, illetve
részben jóváhagyó határozattal rendelkező ügyfelek kifizetési kérelmet jogosultak benyújtani.
III. A kifizetési kérelem benyújtása
A termelői csoportok létrehozásához és működéséhez nyújtandó támogatáshoz kapcsolódó
kifizetési kérelmet az MVH által rendszeresített nyomtatványokon, az MVH Központi
Hivatalának címére (1476 Budapest 100. Pf.: 407) postai úton kell benyújtani egy példányban.
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Javasoljuk a kifizetési kérelmet tértivevényes ajánlott küldeményként postázni.
A 2014. évben a kifizetési kérelem benyújtására 2014. június 1. és június 30. között nyílik
lehetőség.
Az MVH érdemi vizsgálat nélkül utasítja el a kérelmet, ha azt
nem a jelen közleményben rendszeresített nyomtatványon, vagy
nem a megadott határidőben nyújtották be, vagy
nem az igény érvényesítésére jogosult nyújtotta be, vagy
az ügyfél legkésőbb a kérelem benyújtásával egyidejűleg sem jelenti be az ügyfélnyilvántartási rendszerbe a fizetési számlaszámát, vagy
a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV.
törvény szerinti minősítő kód (KKV-kód) a kérelmező mulasztása miatt nem
szerepel az MVH ügyfél-nyilvántartási rendszerében nyilvántartásba vett adatok
között, vagy
a kérelem főlapját a kérelmező nem hitelesítette eredeti aláírásával, vagy
a kérelem nem tartalmazza a főlapot (D0604-07).
IV. A kifizetési kérelem nyomtatványai
A termelői csoportok létrehozásához és működéséhez nyújtandó támogatás kifizetési
kérelmének nyomtatványai:
-

Termelői csoportok létrehozásához és működéséhez nyújtandó támogatás, kifizetési
kérelem főlap (D0604-07) jelen közlemény 1. számú melléklete szerint;

-

Termelői csoportok létrehozásához és működéséhez nyújtandó támogatás, kifizetési
kérelem betétlap (D0605-07) jelen közlemény 2. számú melléklete szerint.

Kérjük, hogy a nyomtatványok kitöltésekor olvassa el a jelen közlemény 3. számú melléklete
szerinti Kitöltési útmutatót.
Felhívjuk figyelmét, hogy 2014. évi kérelmeknél használandó ügyfél-azonosító megegyezik a
korábbi években használt, regisztrációs számnak nevezett azonosítóval.
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Csatolandó mellékletek:
-

Éves beszámoló (mérleg és eredménykimutatás) hiteles másolata
A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerinti éves beszámolót a kifizetési kérelem
benyújtásának évét megelőző évre (jelen esetben 2013. évre) vonatkozóan kell csatolni.
Az éves beszámoló másolatának hitelességét (eredeti) cégszerű aláírással kell
igazolni!

-

Analitikus nyilvántartás
A támogatás alapjául szolgáló termelési értékről analitikus nyilvántartást kell csatolni a
kérelemhez. Az analitikus nyilvántartásban kizárólag a kérelemben feltüntetett tagoknak
az elismert termékre vonatkozó értékesítési adatait kell megadni! Az analitikus
nyilvántartásnak a Kifizetési kérelem Főlapon (D0604-07) és a Kifizetési kérelem
Betétlapokon (D0605-07) feltüntetett értékesítési adatokat kell alátámasztania, és
elkülönítetten kell tartalmaznia az elismerési okirat dátumát megelőző, és az azt követő
időszakra vonatkozó értékesítési adatokat.

Az analitikus nyilvántartásnak legalább az alábbi adatokat kell tartalmaznia:
1. a gazdasági események megnevezését (szolgáltatás és a termék vagy termékcsoport
megnevezése);
2. a tag nevét, akitől a termelői csoport felvásárolt;
3. szerzés szerinti teljesítés dátumát
Állami elismerés esetén:
a. a termelői csoport állami elismerését megelőző időszakban azon gazdasági
esemény dátuma, amikor a tag a terméket/termékcsoportot a vevőnek átadja;
b. a termelői csoport állami elismerését követő időszakban azon gazdasági
esemény dátuma, amikor a tag az elismert terméket, termékcsoportot a termelői
csoportnak átadja;
Minősített elismerés esetén:
a termelői csoport minősített elismerését megelőző időszakban és a minősített
elismerését követő időszakban is csak azon gazdasági esemény dátuma lehet,
amikor a tag az elismert terméket, termékcsoportot a termelői csoportnak átadja;
4. a bizonylattal igazolt árbevétel nettó értékét;
5. a bizonylatokkal igazolt nettó árbevételek összesítését.
Az analitikus nyilvántartás minden lapját cégszerű aláírással kell hitelesíteni!
Az adatfeldolgozás megkönnyítése érdekében, a fentiek szerinti analitikus nyilvántartást excel
formátumban, elektronikus úton is kérjük megküldeni az alábbi e-mail címre: tcs@mvh.gov.hu.
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Felhívjuk figyelmét, hogy amennyiben a kifizetési kérelemben igényelt támogatási összeg és
a jogosultság vizsgálatát követően megállapított támogatási összeg különbsége a 3 %-ot
meghaladja, a Bizottság 2011. január 27-i 65/2011/EU rendeletének 30. cikke, valamint a
támogatási rendelet 8. § (2) bekezdése alapján a megállapított fizetendő támogatási összeg
további csökkentésre kerül. A csökkentés összege a fenti két összeg különbözetének felel
meg.
Továbbá a támogatási rendelet 8. § (3) bekezdése alapján amennyiben az ellenőrzés során
megállapításra került, hogy a támogatásra jogosult a termékértékesítésből származó
termelési értéknél a támogatási időszak alatt másodszor közöl a kérelmében legalább 10 %kal nagyobb összeget, úgy az MVH adott évben nem fizet támogatást az igénylő részére.
A kifizetési kérelem nyomtatványai letölthetőek a jelen közleményhez mellékelten a
www.mvh.gov.hu weboldalról, a Közlemények vagy a Támogatások menüpontból.
V. A közlemény kapcsolódó mellékletei
-

Termelői csoportok létrehozásához és működéséhez nyújtandó támogatás Kifizetési
kérelem – Főlap (D0604-07) (1. számú melléklet);

-

Termelői csoportok létrehozásához és működéséhez nyújtandó támogatás Kifizetési
kérelem – Betétlap (D0605-07) (2. számú melléklet);

-

Kitöltési útmutató a Termelői csoportok létrehozásához és működéséhez nyújtandó
kifizetési kérelméhez (3. számú melléklet);

-

Tájékoztató (4. számú melléklet)

-

Önellenőrzési lista (5. számú melléklet)

VI. A támogatási adatok nyilvánosságra hozatala
A közlemény 4. sz. melléklete tartalmazza az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból, az
Európai Halászati Alapból, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból, valamint a
központi költségvetésből származó pénzeszközök kedvezményezettjére vonatkozó információk
nyilvánosságra hozataláról szóló tájékoztatót.
VII. Kapcsolódó jogszabályok
-

A Tanács 2005. szeptember 20-i 1698/2005/EK rendelete az Európai Mezőgazdasági
Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról;
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-

A Bizottság 2006. december 15-i 1974/2006/EK rendelete az Európai Mezőgazdasági
Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló
1698/2005/EK tanácsi rendelet részletes alkalmazási szabályainak megállapításáról;

-

A Bizottság 2011. január 27-i 65/2011/EU rendelete a vidékfejlesztési támogatási
intézkedésekre vonatkozó ellenőrzési eljárások, valamint a kölcsönös megfeleltetés
végrehajtása tekintetében az 1698/2005/EK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó
részletes szabályok megállapításáról;

-

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb
intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény;

-

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi
CXL. törvény;

-

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény;

-

Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból, az Európai Halászati Alapból,
valamint az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból támogatott programok és
intézkedések pénzügyi, számviteli és ellenőrzési rendszerek kialakításáról,
lebonyolításának rendjéről szóló 82/2007. (IV. 25.) Korm. rendelet;

-

Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a termelői csoportok létrehozásához
és működéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 59/2007. (VII. 10.)
FVM rendelet;

-

Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló
támogatások igénybevételének általános szabályairól szóló 23/2007. (IV. 17.) FVM
rendelet;

-

A termelői csoportokról szóló 81/2004. (V. 4.) FVM rendelet.

VIII. A közlemény hatálya
E közlemény a kihirdetése napján lép hatályba. Jelen közlemény hatályba lépésével egyidejűleg
az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a termelői csoportok létrehozásához és
működéséhez nyújtandó támogatás 2013. évi kifizetésének igényléséről szóló 85/2013. (V. 17.)
számú MVH közlemény hatályát veszti.
Amennyiben a közlemény és a vonatkozó jogszabályok között ellentmondás vagy eltérés merül
fel, úgy minden esetben a jogszabályok rendelkezései az irányadóak.
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IX. További információ
További
információk
megtalálhatóak
a
Vidékfejlesztési
Minisztérium
(http://www.kormany.hu/hu/videkfejlesztesi-miniszterium),
valamint
az
MVH
(www.mvh.gov.hu) honlapján, illetve tájékoztatás az ugyfelszolgalat@mvh.gov.hu e-mail címen
kérhető.
Budapest, 2014. május 19.
Palkovics Péter
elnök
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