
A vidékfejlesztési miniszter 107/2012. (X. 11.) VM rendelete

az egységes területalapú támogatás, valamint a különleges tejtámogatás összegének

megállapításáról

A mezõgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes

kérdéseirõl szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (3) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján – az egyes miniszterek,

valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. § a) és

b) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a következõket rendelem el:

1. Egységes területalapú támogatás

1. § (1) Az Európai Mezõgazdasági Garancia Alapból finanszírozott egységes területalapú támogatás (SAPS), valamint

az ahhoz kapcsolódó kiegészítõ nemzeti támogatások (top up) 2012. évi igénybevételével kapcsolatos egyes

kérdésekrõl szóló 32/2012. (IV. 2.) VM rendelet alapján járó egységes területalapú támogatás jogcímen hektáronként

legfeljebb 60 963,98 forint összegû támogatás vehetõ igénybe.

(2) A támogatásra jogosult országos bázisterület nagysága 4 829 000 hektár.

(3) A támogatási keretek túllépése esetén az igényelt támogatás összege – az érintett mezõgazdasági termelõnél

a túllépés mértékével megegyezõen – arányos visszaosztás alkalmazásával csökkentésre kerül.

2. Különleges tejtámogatás

2. § A tejtermelõket sújtó különleges hátrányok kezeléséhez kapcsolódó, 2012. évi különleges támogatás

igénybevételének szabályairól szóló 18/2012. (III. 6.) VM rendelet alapján járó különleges támogatás mértéke

legfeljebb 9,09 Ft/kg, a számításba vehetõ összes tejmennyiség legfeljebb 1 406 004 003 kg, ahol 1 kg tej 0,971 liter

tejnek felel meg.

3. Záró rendelkezés

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba.

Dr. Fazekas Sándor s. k.,
vidékfejlesztési miniszter

A vidékfejlesztési miniszter 108/2012. (X. 11.) VM rendelete

az Európai Mezõgazdasági Garancia Alapból a borászati gépek, technológiai berendezések

beszerzéséhez a 2011. évtõl igényelhetõ támogatásról szóló

83/2011. (VIII. 31.) VM rendelet módosításáról

A mezõgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes

kérdéseirõl szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (3) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint

a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. § a) és b) pontjában

meghatározott feladatkörömben eljárva, a következõket rendelem el:

1. § Az Európai Mezõgazdasági Garancia Alapból a borászati gépek, technológiai berendezések beszerzéséhez

a 2011. évtõl igényelhetõ támogatásról szóló 83/2011. (VIII. 31.) VM rendelet (a továbbiakban: R.) 1. § 2. pontja helyébe

a következõ rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában)

„2. borászati hatóság: a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Borászati Igazgatósága;”
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2. § Az R. 2. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„2. § Támogatás kizárólag olyan új, elsõ üzembehelyezésû gép vásárlásához nyújtható, amely

a) javítja a vállalkozás összteljesítményét, növeli a termelési kapacitást vagy alapvetõen megváltoztatja az alkalmazott

technológiát, és

b) célja a mezõgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezõgazdasági termékekre

vonatkozó egyedi rendelkezésekrõl szóló, 2007. október 22-i 1234/2007/EK tanácsi rendelet XIb. mellékletében

meghatározott termékek elõállítása vagy forgalmazásra történõ elõkészítése.”

3. § (1) Az R. 3. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) Egy kérelmezõ részére nyújtható támogatási összeg támogatási idõszakonként

a) legalább 1 millió Ft, legfeljebb 100 millió Ft lehet azon kérelmezõ esetében, akinek a támogatási kérelem

benyújtását megelõzõ évi árbevétele legalább 50 millió Ft,

b) legfeljebb 100 millió Ft lehet azon kérelmezõ esetében, akinek a támogatási kérelem benyújtását megelõzõ évi

árbevétele nem éri el az 50 millió Ft-ot.”

(2) Az R. 3. § (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(5) E rendelet alapján a támogatásra fordítható keretösszeg

a) a 2012/2013. borpiaci évben 4 000 000 euró,

b) a 2013/2014. borpiaci évben 4 000 000 euró.”

4. § (1) Az R. 5. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) Támogatást borászati üzem (a továbbiakban: kérelmezõ) igényelhet.”

(2) Az R. 5. § (2) bekezdés a)–c) pontja helyébe a következõ rendelkezések lépnek:

(Nem igényelhet támogatást az a kérelmezõ, aki vagy amely)

„a) a kérelemben megjelölt gép vásárlása tekintetében az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból

finanszírozott támogatásban részesült, vagy érvényes támogatási határozattal rendelkezik;

b) a támogatási kérelem benyújtásának az idõpontjában nem rendelkezik az üzemeltetési hely tekintetében

a borászati hatóság által kiállított mûködési engedéllyel;

c) nem rendelkezik a számla teljesítésének az idõpontjában kezdõdõ jótállási jogának érvényesítéséhez szükséges

okirattal;”

(3) Az R. 5. § (2) bekezdés f) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(Nem igényelhet támogatást az a kérelmezõ, aki vagy amely)

„f) a támogatási kérelem benyújtásának az idõpontjában nem rendelkezik az üzemeltetési hely tekintetében

egyszerûsített adóraktári engedéllyel, illetve pezsgõadóraktári engedéllyel;”

5. § Az R. 7. § c) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(Támogatás az alábbi feltételek teljesülése esetén vehetõ igénybe)

„c) az üzemeltetési kötelezettség alatt bekövetkezõ amortizáció, lopás, mûködésképtelenné vagy használhatatlanná

válás, vagy jótállás alapján felmerülõ csereok esetén a gépet saját forrás terhére a hatályos gépkatalógusban szereplõ,

azonos rendeltetésû, azonos vagy jobb paraméterekkel rendelkezõ új, a gépcsere megvalósulásának bejelentésétõl

számított 2 évnél nem régebbi gyártású gépre le kell cserélni;”

6. § (1) Az R. 8. § (1) bekezdése c) pont ce) alpontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(A támogatási kérelmet az MVH részére kell benyújtani az MVH által rendszeresített és az MVH honlapján közzétett

formanyomtatványon. A formanyomtatványon a kérelmezõnekmeg kell adnia

az elszámolni kívánt számla)

„ce) számlatételének gyári számát vagy egyedi azonosítóját,”

(2) Az R. 8. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) A támogatási kérelmet évente november 5. és december 14. között lehet benyújtani.”

(3) Az R. 8. § (5) bekezdés b) pont ba) és bb) alpontja helyébe a következõ rendelkezések lépnek:

(A támogatási kérelemhez csatolni kell

a gépre vonatkozó)

„ba) hiánytalanul kitöltött tárgyi eszköz nyilvántartó lap és fõkönyvi kivonat, vagy naplófõkönyv, vagy pénztárkönyv,

vagy bevétel és költség nyilvántartás,
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bb) jótállási jog érvényesítéséhez szükséges okirat,”

(másolatát;)

(4) Az R. 8. § (5) bekezdés k) és l) pontja helyébe a következõ rendelkezések lépnek:

(A támogatási kérelemhez csatolni kell)

„k) a gép nem saját tulajdonú vagy más személy jogával terhelt ingatlanon történõ üzemeltetése esetén a 3. melléklet

szerinti nyilatkozatot teljes bizonyító erejû magánokiratba foglaltan, és

l) az angoltól különbözõ idegen nyelven kiállított bármilyen dokumentum esetében a szakfordítói vagy

tolmácsigazolvánnyal rendelkezõ személy által készített hiteles magyar nyelvû fordítást, valamint a fordítást végzõ

személy szakfordítói vagy tolmácsigazolványának másolatát.”

7. § (1) Az R. 11. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) A gépcsere elõzetes bejelentését az MVH részére kell megtenni a felmerült csereok bekövetkezésétõl számított

30 napon belül, postai úton vagy telefax útján az MVH által rendszeresített és az MVH honlapján közzétett

nyomtatványon. A nyomtatványon a kérelmezõ megadja

a) a regisztrációs számát,

b) a támogatási határozat iratazonosítóját,

c) az üzemeltetés helyét,

d) a cserélni kívánt gép

da) számlájának sorszámát,

db) gépkatalógus szerinti azonosítóját,

dc) gyári számát, vagy egyedi azonosítóját,

dd) darabszámát,

e) a gép pótlásának határidejét,

f) a gépcsere okát, indoklását.”

(2) Az R. 11. § (2) bekezdés d) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(Gépcsere esetén az alábbi feltételek teljesülése szükséges)

„d) a kérelmezõnek rendelkeznie kell az új gép vásárlásához kapcsolódó számla teljesítésének idõpontjában kezdõdõ

jótállási jogának érvényesítéséhez szükséges okirattal;”

(3) Az R. 11. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(3) Az (1) bekezdés szerinti bejelentéskor a kérelmezõ a bejelentõlaphoz csatolja

a) jótállás alapján történõ cserebejelentés esetén a gyártó vagy forgalmazó által kiállított garanciális cserérõl készített

dokumentum másolatát;

b) amortizáció esetén a tárgyi eszköz nyilvántartásból történõ kivezetést igazoló számviteli kimutatás másolatát;

c) lopás esetén a rendõrségi jegyzõkönyv másolatát;

d) mûködésképtelenné vagy használhatatlanná válás esetén szakértõi véleményt igazoló dokumentum vagy

selejtezési jegyzõkönyv másolatát.”

(4) Az R. 11. §-a a következõ (4) és (5) bekezdéssel egészül ki:

„(4) A gépcsere megvalósulását az MVH részére kell bejelenteni legkésõbb 5 nappal a gépcserét követõen, kizárólag

postai úton, az MVH által rendszeresített és az MVH honlapján közzétett nyomtatványon. A nyomtatványon

a kérelmezõ megadja

a) a regisztrációs számát;

b) a támogatási határozat iratazonosítóját;

c) az üzemeltetés helyét;

d) a beszerzett gép

da) számlájának sorszámát,

db) megnevezését,

dc) gépkatalógus szerinti azonosítóját,

dd) gyári számát vagy egyedi azonosítóját,

de) darabszámát,

df) pótlásának idõpontját.

(5) A (4) bekezdés szerinti bejelentéskor a kérelmezõ a bejelentõlaphoz csatolja

a) az új gép vásárlásához kapcsolódó

aa) adás-vételi szerzõdések,
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ab) hitelszerzõdések,

ac) számlák és azok kifizetését igazoló bizonylatok,

ad) szállítólevelek

másolatát;

b) az új gépre vonatkozó

ba) hiánytalanul kitöltött tárgyi eszköz nyilvántartó lap és fõkönyvi kivonat, vagy naplófõkönyv, vagy pénztárkönyv,

vagy bevétel és költség nyilvántartás,

bb) jótállási jog érvényeséséhez szükséges okirat,

bc) gyártási idõpontot igazoló dokumentum,

bd) üzembe-helyezési jegyzõkönyv

másolatát;

c) az angoltól különbözõ idegen nyelven kiállított bármilyen dokumentum esetében a szakfordítói vagy

tolmácsigazolvánnyal rendelkezõ személy által készített hiteles magyar nyelvû fordítást, valamint a fordítást végzõ

személy szakfordítói vagy tolmácsigazolványának másolatát.”

8. § Az R. 12. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezések lépnek:

„(2) Az üzemeltetési hely változtatása bejelentõlapot az MVH részére kell benyújtani postai úton vagy telefax útján,

legalább 10 nappal a gép tervezett átszállításának megkezdése elõtt, az MVH által rendszeresített és az MVH honlapján

közzétett nyomtatványon. A nyomtatványon a kérelmezõ megadja

a) a regisztrációs számát,

b) a támogatási határozat iratazonosítóját,

c) az átszállítani kívánt gép

ca) megnevezését

cb) gépkatalógus szerinti azonosítóját,

cc) gyári számát vagy egyedi azonosítóját,

cd) darabszámát,

ce) új üzemeltetési helyét,

d) az üzemeltetési hely változtatásának indoklását,

e) az üzemeltetési hely változtatásának tervezett idõpontját.

(3) Az üzemeltetési hely változtatása bejelentõlaphoz csatolni kell

a) az új üzemeltetési hely szerinti üzemre vonatkozó, az adott gép szabályszerû mûködtetését lehetõvé tevõ,

a borászati hatóság által a kérelmezõ nevére kiállított mûködési engedély másolatát;

b) az új üzemeltetési helyre vonatkozó egyszerûsített adóraktári, illetve pezsgõadóraktári engedély másolatát;

c) a gép nem saját tulajdonú vagy más személy jogával terhelt ingatlanon történõ üzemeltetése esetén a 4. melléklet

szerinti nyilatkozatot teljes bizonyító erejû magánokiratba foglaltan.”

9. § Az R. 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

10. § Az R.

a) 8. § (1) bekezdésében és a 12. § (1) bekezdésében a „formanyomtatványon” szövegrész helyébe a

„nyomtatványon” szöveg,

b) 9. § (4) bekezdésében és 11. § (2) bekezdés c) pontjában a „másolatán” szövegrész helyébe a „vevõpéldányán”

szöveg,

c) 3. melléklet 4.2. pontjában a „beszerzéséhez” szövegrész helyébe az „üzemeltetéséhez” szöveg,

d) 4. melléklet 4.1. pontjában a „üzemeltetési helyének megváltoztatásához” szövegrész helyébe az

„üzemeltetéséhez” szöveg

lép.

11. § (1) Hatályát veszti az R.

a) 3. § (6) bekezdése,

b) 5. § (2) bekezdés i) pontja,

c) 8. § (5) bekezdés h), i) és j) pontja,

d) 7. alcíme.
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(2) Hatályát veszti

a) a szõlõültetvények kivágásához nyújtott támogatás feltételeirõl szóló 100/2008. (VIII. 6.) FVM rendelet,

b) a borászati termékek alkoholtartalmának növelésére felhasznált sûrített szõlõmust és finomított

szõlõmust-sûrítmény után járó támogatás igénybevételének feltételeirõl szóló 120/2008. (IX. 11.) FVM rendelet,

c) az Európai Mezõgazdasági Garancia Alapból a borászati gépek, technológiai berendezések beszerzéséhez

nyújtott támogatás igénylésérõl szóló 16/2010. (IX. 17.) VM rendelet.

12. § Ez a rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba.

Dr. Fazekas Sándor s. k.,
vidékfejlesztési miniszter

1. melléklet a 108/2012. (X. 11.) VM rendelethez

„2. melléklet a 83/2011. (VIII. 31.) VM rendelethez

A borászati hatóság által kiadott hatósági bizonyítvány adattartalma

1. kérelmezõ neve, regisztrációs száma;

2. igazolás arra vonatkozóan, hogy a –9999-9999 gépkódú gép a 2. § szerinti beruházásnak minõsül-e;

3. igazolás arra vonatkozóan, hogy a borászati üzemnek bor forgalomba hozatali járuléktartozása van-e;

4. igazolás arra vonatkozóan, hogy a borászati üzem ideiglenes bezárását jogerõs határozattal elrendelték-e;

5. keltezés, aláírás.”
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