
 

Integrált Igazgatási és Ellenőrzési Rendszer

Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a
Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének

végrehajtásához nyújtandó támogatás
Kifizetési kérelem - Főlap 
Jogcímkód: 6.463.02.01 
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2 Azonosítási információ

Ügyfél-regisztrációs szám:

Támogatási határozat
iratazonosítója:

HACS neve:

Célterület azonosító:

Jogcím:

1Oldalszám:

3 Ügyfél adatai
Előtag: Név:

Cégforma:

4 Kapcsolattartási információ
Név:

Telefonszám: Fax-szám:

E-mail cím:

5  Kérelem adatai
Utolsó kifizetési kérelem: ❍ Igen ❍ Nem (a megfelelőt jelölje x jellel)

Elszámolni kívánt nettó kiadás: 
. . .

Ft

Kalkulált támogatás: 
. . .

Ft

6 ÁFA nyilatkozat
Az elszámolni kívánt kiadások vonatkozásában ÁFA visszatérítésre - ❍ Jogosult vagyok ❍ nem vagyok jogosult (a megfelelőt jelölje x jellel)

Költségvetési szervként kérelmezek: ❍ Igen ❍ Nem
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7 Kérelemmel elszámolni kívánt képzésekre/rendezvényekre vonatkozó adatok:
Képzés/rendezvény megnevezése:

Rendezvény/képzés helye és ideje, továbbá képzés esetén a napi részvételi adatok

Helyszín Dátum (éééé.hh.nn) Napi résztvevők
száma* (fő)

Napi képzési
óraszám*

Képzési óra
összesen*

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .
Összesen:

(*-al jelzett mezőket rendezvény esetén nem kell kitölteni)

Képzés esetén a részvételi díjak megoszlása

Résztvevői kategória megnevezése Képzésre jelentkezettek
száma (fő)

Kategória részvételi díja (Ft)

Összesen:
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8 Célterület specifikus egyéb információk
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9 Nyilatkozatok
.1 Kijelentem, hogy

a) a kifizetési kérelemben szolgáltatott adatok megfelelnek a valóságnak;
b) a jelen kérelemben igényelt támogatás(ok)ra vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket, különösen a 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet és a
35/2008. (III. 27.) FVM rendelet által előírt valamennyi feltételt megismertem;
c) vállalom a b) pontban meghatározott feltételekből eredő kötelezettségek teljesítését, így különösen, hogy a támogatással összefüggő
ellenőrzés során kért dokumentumokat, igazoló iratokat beszerzem, átadom és a gazdaság megtekintését biztosítom;
d) megfelelek, valamint a megvalósítandó/megvalósult beruházás megfelel a támogatás igénybevételének feltételeit meghatározó jogszabályok
előírásainak;
e) a támogatást rendeltetésének megfelelően használom fel, jogosulatlan igénybevétel esetén a jogosulatlanul kifizetett összeget visszafizetem,
és vállalom az egyéb jogkövetkezményeket;
f) nem állok gazdálkodási tevékenységemmel összefüggő végrehajtási eljárás alatt;
g) szervezet esetén a kifizetési kérelem benyújtásakor az általam képviselt szervezet nem áll felszámolási, végelszámolási eljárás,
adósságrendezés alatt;
h) bármely, a támogatási jogosultságot érintő adat változását bejelentem az MVH illetékes kirendeltségének;
i)

a jelen támogatással érintett művelet megvalósításához sem egyéb hazai, sem közösségi forrásból származó,
támogatástartalommal bíró pénzügyi konstrukciót nem vettem igénybe.*

❍
a jelen támogatással érintett művelet megvalósításához támogatástartalommal bíró pénzügyi konstrukciót (egyéb
hazai vagy közösségi forrásból származót) vettem igénybe, amelyeket az alábbiakban részletezek*:

❍
Szerződésszám, határozatszám Támogatás jogcíme Összege Szerződéskötés/határ

ozat dátuma (év,
hónap, nap)

. .

. .
* az utolsó kifizetési kérelem benyújtásakor megfelelő nyilatkozatot "X"-szel kell jelölni!

.2 Tudomásul veszem, hogy
a) az MVH a kérelemhez kapcsolódó ügyintézést a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb
intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény (továbbiakban: Tv.) alapján nyilvántartásba vett adatok
alapján végzi;
b) amennyiben ezen adataim megváltoznak, a Tv. alapján azt az MVH illetékes kirendeltségén 15 napon belül bejelentem, és amennyiben ezen
bejelentési kötelezettségemet elmulasztom, az ebből adódó jogkövetkezmények engem terhelnek;
c) a jogosulatlanul igénybe vett támogatás és az egyéb fizetési kötelezettség adók módjára behajtandó köztartozásnak minősül, melyet az
állami adóhatóság hajt be.

.3 Alulírott hozzájárulok ahhoz, hogy
a) az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. (Áht.) 13/A (4) bekezdése szerint az Áht. 18/C. § (13)-(14) bekezdéseiben meghatározott
adataimat az Áht. 18/C. § (12) és (13) bekezdéseiben felsorolt szervek az (5)-(8) bekezdésekben, valamint a 18/C. § (12)-(13) bekezdéseiben
foglaltak szerint felhasználják;
b) az általam közölt adatokat az MVH továbbítsa az Irányító Hatóság részére, azzal a céllal, hogy azokat az intézkedéshez kapcsolódó
monitoring tevékenységében, valamint annak végrehajtásáról szóló éves jelentéshez felhasználja.

10 Kitöltési dátum és aláírás
Kitöltés dátuma:

. .
Ügyfél aláírása: Könyvvezetésért

felelős aláírása:

Aláíró neve: Könyvvezetésért
felelős neve:

Nyilatkozom, hogy a betétlapon feltüntetett, elszámolni kívánt költségek a támogatott művelettel összefüggésben merültek fel, megfelelő bizonylattal alátámasztottak, a vonatkozó számviteli előírásoknak
megfelelően könyvelésre kerültek, valamint pénzügyileg rendezettek.
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