
 

Integrált Igazgatási és Ellenőrzési Rendszer

Az Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alapból a fiatal mezőgazdasági termelők számára
nyújtandó támogatás - 2012

Támogatási kérelem - Pénzügyi terv betétlap 
Jogcímkód: 6-122-01-01 

1 Betétlap iratkódja

P.H.
D1001-03

2 Azonosítási információ
Ügyfél-regisztrációs szám:

3 Tervadatok
Adatok 1.év 2.év 3.év 4.év 5.év

1. Bevételek összesen (2+6+9+10+11+12)

2. Támogatásból származó bevétel összesen (3+4+5)

3. Ebből egyszeri tőkejuttatás

4. kamattámogatás

5. egyéb támogatás

6. Mezőgazdasági tevékenységből származó bevétel (7+8)

7. Ebből: növénytermesztés, kertészet, szőlő- és gyümölcstermesztés

8. állattenyésztés

9. Mezőgazdasági szolgáltatásból származó bevétel

10. Egyéb tevékenységek árbevétele

11. Egyéb bevétel
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Adatok 1.év 2.év 3.év 4.év 5.év

12. ÁFA*

13. Kiadások összesen (14+16+17+18+19+20+21+22+23)

14. Befektetett eszközök ráfordításai:

15. Ebből: földterület vásárlás

16. Kiemelt anyagjellegű kiadások a növénytermesztésben kertészetben, szőlő-,
gyümölcstermesztésben

17. Kiemelt anyagjellegű kiadások az állattenyésztésben

18. Igénybevett szolgáltatások kiadásai

19. Fizetett kamatok

20. Egyéb kiadások

21. Fizetendő ÁFA

22. Bér- és járulékai

23. Vállalkozói kivét

24. Vállalkozás eredménye (1-13)

25. Bankszámla egyenlege

26. Teljes munkaidős létszám (fő) (vállalkozóval együtt)

27. Rész-munkaidős létszám (munkaóra)

* Különleges jogállású mezőgazdasági termelő esetében itt kell feltüntetni a kapott kompenzációs felárat
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