
A BIZOTTSÁG 2253/2004/EK RENDELETE

(2004. december 23.)

a mezőgazdasági üzemek jövedelmének megállapítására használandó mezőgazdasági adatszolgáltatási
űrlap formájáról szóló 2237/77/EGK rendelet módosításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel az Európai Gazdasági Közösségben működő mező-
gazdasági üzemek jövedelmére és üzleti tevékenységére vonat-
kozó számviteli adatok gyűjtésére szolgáló hálózat létrehozá-
sáról szóló, 1965. június 15-i 79/65/EGK tanácsi rendeletre (1)
és különösen annak 7. cikke (3) bekezdésére,

mivel:

(1) A 2237/77/EGK tanácsi rendelet (2) előírja az alkalma-
zandó mezőgazdasági adatszolgáltatási űrlap tartalmát.

(2) A mezőgazdasági adatszolgáltatási űrlap céljaiból gyűjtött
adatoknak figyelembe kell venniük a közös agrárpolitika
fejlődését. A közös agrárpolitika keretébe tartozó
közvetlen támogatási rendszerek közös szabályainak
megállapításáról és a mezőgazdasági termelők részére
meghatározott támogatási rendszerek létrehozásáról,
továbbá a 2019/93/EGK, 1452/2001/EK,
1453/2001/EK, 1454/2001/EK, 1868/94/EK,
1251/1999/EK, 1254/1999/EK, 1673/2000/EK,
2358/71/EGK és a 2529/2001/EK rendeletek módosítá-
sáról szóló, 2003. szeptember 29-i 1782/2003/EK
tanácsi rendelet (3) mélyrehatóan megváltoztatta azt a
módszert, ahogy a támogatásokat a gazdáknak fizetik a
Közösségben. Ezeket a változásokat figyelembe kell venni
a mezőgazdasági adatszolgáltatási űrlapon a mezőgazda-
sági jövedelmek alakulásának minél pontosabb megfi-
gyelése és a gazdaságok üzleti elemzésének megalapozása
céljából.

(3) A mezőgazdasági adatszolgáltatási űrlapot át kell alakí-
tani a Cseh Köztársaság, Észtország, Ciprus, Lettország,
Litvánia, Magyarország, Málta, Lengyelország, Szlovénia
és Szlovákia csatlakozása miatt.

(4) A 2237/77/EGK rendeletet ennek megfelelően módosí-
tani kell.

(5) Figyelembe véve, hogy néhány változás 2004-től érvé-
nyes, célszerű a mezőgazdasági adatszolgáltatási űrlap
változásait a 2004-es gazdasági évtől alkalmazni.

(6) Az e rendeletben megállapított rendelkezések össz-
hangban állnak a mezőgazdasági számviteli információs
hálózat közösségi bizottsága véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 2237/77/EGK rendelet I. és II. melléklete e rendelet I., ill. II.
melléklete szerint módosul.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését
követő hetedik napon lép hatályba.

A 2004. gazdasági évtől kell alkalmazni, a 2004. január 1. és
július 1. közötti időszakkal kezdődően.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2004. december 23-án.

a Bizottság részéről
Mariann FISCHER BOEL

a Bizottság tagja
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(1) HL 109., 1965.6.23., 1859/65. o. A legutóbb a 660/2004/EK rende-
lettel (HL L 104., 2004.4.8., 97. o.) módosított rendelet.

(2) HL L 263., 1977.10.17., 1. o. A legutóbb az 1837/2001/EK rende-
lettel (HL L 255., 2001.9.24., 1. o.) módosított rendelet.

(3) HL L 270., 2003.10.21., 1. o. A legutóbb a 864/2004/EK rendelettel
(HL L 161., 2004.4.30., 48. o.) módosított rendelet.



I. MELLÉKLET

A 2237/77/EGK rendelet I. melléklete a következőképpen módosul:

1. Az A. táblázatban (ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓ A MEZŐGAZDASÁGI ÜZEMRŐL), az 1. és 2. rovatszámok sorai
helyébe az alábbiak lépnek:

„Rovat száma és megnevezése Sorozatszám

1. A mezőgazdasági üzem száma

— körzet 1

— alkörzet 2

— a mezőgazdasági üzem sorozatszáma 3

»ki nem osztott« 4–5

2. Számítógépes nyilvántartásra és könyvelőirodára vonatkozó információ

— a termelésre vonatkozó 10 adatból álló csoportok száma 6

»ki nem osztott« 7–16

— A könyvelőiroda száma (választható) 17”

2. Az M. táblázat helyébe a következő táblázat lép:

„M. TERÜLET VAGY ÁLLATI TERMÉK ALAPÚ KÖZVETLEN KIFIZETÉSEK – az 1251/1999/EK (*), az
1254/1999/EK (**) és az 1782/2003/EK (***) tanácsi rendeletek alapján (601–680. és 700–772. rovat)

Termék vagy
termék-kombi-
náció (rovat)

Alapegységek
száma a kifize-

tésekhez

Összes
támogatás

Referencia-
mennyiség

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

xxx Nem kiosz-
tott

Nem kiosz-
tott

Nem kiosztott

(*) HL L 160., 1999.6.26., 1. o.
(**) HL L 160., 1999.6.26., 21. o.
(***) HL L 270., 2003.10.21., 1. o.”
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II. MELLÉKLET

A 2237/77/EGK rendelet II. melléklete a következőképpen módosul:

1. A 107. pont helyébe a következő pont lép:

„107. Áfa-rendszer

Az Áfa-rendszert (400. sorozatszám), amelybe a mezőgazdasági üzem tartozik, az alábbi felsorolásban megadott
kódszámmal kell jelezni:

400. sorozatszám
Kód

BELGIUM

Régime normal obligatoire 1

Régime normal sur option 2

Régime agricole 3

CSEH KÖZTÁRSASÁG

Nyilvántartott 1

DÁNIA

Moms (= általános) 1

NÉMETORSZÁG

Pauschalierender Betrieb 1

Optierender Betrieb 2

Getränke erzeugender Betrieb 3

Betrieb mit Kleinumsatz 4

ÉSZTORSZÁG

Általános 1

Speciális 2

GÖRÖGORSZÁG

Általános rendszer 1

Mezőgazdasági rendszer 2

SPANYOLORSZÁG

Általános rendszer 1

Egyszerűsített rendszer 2

Mezőgazdasági rendszer 3

FRANCIAORSZÁG

TVA sur option avec autorisation pour animaux vivants 2

Remboursement forfaitaire 3

ÍRORSZÁG

Mezőgazdasági 1

Nyilvántartott (= általános) 2

OLASZORSZÁG

Regime esonerato 1

Regime speciale agricolo 2

Regime normal 3
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400. sorozatszám
Kód

CIPRUS

Általános 1

Mezőgazdasági 2

Áfa nem alkalmazandó 3

LETTORSZÁG

Általános 1

Mezőgazdasági 2

LITVÁNIA

Általános 1

Áfa nem alkalmazandó 2

LUXEMBURG

Régime normal obligatoire 1

Régime normal sur option 2

Régime forfaitaire de l'agriculture 3

MAGYARORSZÁG

Általános 1

Mezőgazdasági 2

MÁLTA

Általános 1

HOLLANDIA

Algemene regeling verplicht 1

Algemene regeling op aanvraag 2

Landbouwregeling 3

AUSZTRIA

Pauschalierender Betrieb 1

Optierender Betrieb 2

LENGYELORSZÁG

Általános 1

Mezőgazdasági 2

PORTUGÁLIA

Mezőgazdasági rendszer 1

Általános rendszer 2

SZLOVÉNIA

Általános 1

Mezőgazdasági 2

SZLOVÁKIA

Nyilvántartott 1

Áfamentes 2

FINNORSZÁG

Általános rendszer 1

SVÉDORSZÁG

Általános rendszer 1

EGYESÜLT KIRÁLYSÁG

Áfamentes 1

Nyilvántartott 2
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Az áfa-rendszer alosztályai (csak Spanyolország, Franciaország, Olaszország, Magyarország és Lengyelország
esetében)

401. sorozatszám

SPANYOLORSZÁG

Az áfa-alrendszer kódjának (a 400. sorozat-
szám esetén használtak) feltüntetése, ahol a
mezőgazdasági üzem két rendszer hatálya
alá tartozik

FRANCIAORSZÁG

Sans TVA obligatoire sur activités connexés 0

Avec TVA obligatoire sur activités connexés 1

OLASZORSZÁG

Áfa-rendszer a falusi turizmusra (“agriturismo”), mint másodlagos tevé-
kenységre

Regime speciale agriturismo 1

Regime normale agriturismo 2

MAGYARORSZÁG

Az áfa-alrendszer kódjának (a 400. sorozat-
szám esetén használtak) feltüntetése, ahol a
mezőgazdasági üzem két rendszer hatálya
alá tartozik

LENGYELORSZÁG

Az áfa-alrendszer kódjának (a 400. sorozat-
szám esetén használtak) feltüntetése, ahol a
mezőgazdasági üzem két rendszer hatálya
alá tartozik”

2. A 113. pont helyébe a következő szöveg lép:

„113. Ebből: a 112. rovatban szereplő összeg részletezése

1. Élőállat kategóriák (22–50. rovat), az alábbi 700. és 770. kód alá tartozó, a szarvasmarhára vonatkozó
támogatás kivételével.

2. Termékek (120–313. rovat és részletezések), az alábbi 600. kód alá tartozó területalapú támogatások és a
670. és 680. kód alá tartozó kifizetések kivételével.

3. Speciális kódok, melyeket a következő felsorolás tartalmazza:

— a 600. kód az 1251/1999/EK és az 1782/2003/EK rendelet alapján kifizetett területalapú támogatások
teljes összegére vonatkozik, beleértve a területpihentetésre és az energia-növényekre vonatkozó területa-
lapú támogatásokat is. Ezt a teljes összeget és a részleteket az M. táblázatban is fel kell tüntetni,

— a 670. kód az 1782/2003/EK tanácsi rendelet alapján az egységes farmtámogatási rendszer szerint
kifizetett támogatásokra vonatkozik. Ezt a teljes összeget és a részleteket az M. táblázatban is fel kell
tüntetni,

— a 680. kód az 1782/2003/EK tanácsi rendelet alapján az egységes területalapú támogatási rendszer szerint
kifizetett támogatásokra vonatkozik. Ezt a teljes összeget és a részleteket az M. táblázatban is fel kell
tüntetni,

— a 700. kód az 1254/1999/EK és az 1782/2003/EK rendelet alapján, a marha- és borjúhúspiac közös
szervezésében a közvetlen kifizetések teljes összegére vonatkozik. Ezt a teljes összeget és a részleteket az
M. táblázatban is fel kell tüntetni,

HU2004.12.29. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 385/11



— a 770. kód az 1782/2003/EK rendelet alapján a tejprémiumra és a kiegészítő támogatásra vonatkozik. Ezt
a teljes összeget és a részleteket az M. táblázatban is fel kell tüntetni,

— a 800. kód a környezet védelmére, a vidék fenntartására vagy az állatok jólétének javítására kidolgozott
mezőgazdasági termelési módszerekre szánt közvetlen támogatásra vonatkozik,

— a 810. kód azoknak a gazdálkodóknak kifizetett összegekre vonatkozik, akikre a környezetvédelmi
korlátozások által érintett térségben a mezőgazdasági hasznosítás tekintetében fennálló korlátozások
vonatkoznak,

— a 820. kód a kedvezőtlen adottságú területeken a kompenzáló juttatásokra vonatkozik,

— a 830. kód a gazdáknak a közösségi jogszabályokon alapuló, nagy igényeket támasztó szabványoknak
való megfelelését elősegítő támogatásokra vonatkozik,

— a 835. kód a mezőgazdasági üzemek számára nyújtott szaktanácsadási szolgáltatások költségeinek támo-
gatására vonatkozik,

— a 840. kód a mezőgazdasági termékek minőségének javítását célzó mezőgazdasági termelési módok
támogatására vonatkozik,

— a 900. kód a mezőgazdasági területek újraerdősítésére nyújtott támogatásra vonatkozik,

— a 910. kód az erdészet egyéb támogatására vonatkozik,

— a 951. kód a fent említett kódok alá nem tartozó, állattenyésztés után járó támogatásokra és segélyekre
vonatkozik,

— a 952. kód a fent említett kódok alá nem tartozó, termesztett haszonnövények után járó támogatásokra és
segélyekre vonatkozik,

— a 953. kód a fent említett kódok alá nem tartozó, vidékfejlesztés után járó támogatásokra és segélyekre
vonatkozik,

— A 955. kód az 1782/2003/EK tanácsi rendelet szerinti kiegészítő támogatásokra vonatkozik,

— a 998. kód a katasztrófa-kifizetéseket, a termés vagy a termelési eszközök veszteségére az állami ható-
ságok által adott kompenzációt tartalmazza. (A magánbiztosítási kompenzációra az F. táblázatot és a K.
táblázat 181. rovatát kell használni),

— a 999. kód a különleges jellegű támogatásokat és segélyeket tartalmazza (pl. agrár-pénzügyi kompen-
záció). Figyelembe véve e támogatások különleges jellegét, ezeket a kifizetéseket a pénzügyi teljesítés
alapján kell feltüntetni,

— az 1052. és 2052. kód a tejtermelés beszüntetéséért nyújtott kompenzációra vonatkozik. Az éves kifize-
téseket az 1052. kód alatt, míg az egyösszegű kifizetéseket pedig a 2052. kód alatt kell feltüntetni,

— a 950. kódot az olyan általános támogatásra kell használni, amely egyetlen tevékenységhez sem köthető
(= a fenti kódok egyike alatt sem szerepel).”

3. A K. részben a cím és az első három albekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„K. TERMELÉS (az állatállomány kivételével)

Egyes termékrovatokhoz alrovatok is tartoznak. Ezeknél a 4–10-ig terjedő oszlopok adatait az alrovatban és a
főrovatban is meg kell adni. Ilyen esetben az alrovatok összesített összege kerül a főrovatba.

Az 1251/99/EK és az 1782/2003/EK rendelettel összhangban a pihentetett területeken termesztett növényeket külön
kell feltüntetni. Külön kell feltüntetni azt is, ha ugyanazt a növényt öntözéssel és öntözés nélkül is termesztik.

A lábon álló állományra vonatkozó adatokat a megfelelő rovatba kell beírni, a terület kivételével, amelyet nem kell
feltüntetni. Ugyanez érvényes az alkalomszerűen, egy évnél rövidebb időtartamra bérbe vett földterületen termesztett
növényekre is.”
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4. A 146. pont helyébe a következő szöveg lép:

„146. Ugar: föld, amelyről nem takarítanak be termést a teljes gazdasági év folyamán. Az 1251/1999/EK és az
1782/2003/EK tanácsi rendeletnek való megfelelés érdekében pihentetett és meg nem művelt földterületet
ugyancsak itt kell feltüntetni. A takarónövénnyel bevetett pihentetett földterületek is ide tartoznak. Az
1251/1999/EK és az 1782/2003/EK tanácsi rendelettel összhangban a megengedett, nem élelmiszer-jellegű
növénnyel bevetett pihentetett földterületeket a megfelelő növény rovatában, »a termesztési mód« oszlopban 8
vagy 9 kóddal kell feltüntetni.”

5. A K. TÁBLÁZAT OSZLOPAI alrészben a 2. oszlop (Termesztési mód) és a 3. oszlop (Hiányzó adatok) szövege
helyébe a következő lép:

„A termesztési mód (2. oszlop)

A termesztési módok és az azoknak megfelelő kódok a következők:

0. kód: Ezt a kódot az állati termékek, a feldolgozott termékek, a készletek és a melléktermékek esetében kell
használni.

A. Szántóföldi növények (a szabadban, mezőgazdasági növényekkel vetésforgóban termesztett friss zöldségek,
dinnye és szamóca is, kivéve a pihentetett földterületen termesztett növényeket, az 1251/1999/EK vagy az
1782/2003/EK tanácsi rendeletnek megfelelően).

1. kód: Nem öntözött főnövények

A főnövények közé az alábbiak tartoznak:

— tiszta kultúra, vagyis egy adott területen a gazdasági év során egymagában termesztett növény,

— kevert vetések: együttesen vetett, művelt és betakarított növények, amelyek keveréke alkotja a
végterméket,

— egy adott területen a gazdasági év folyamán egymást követően termesztett növények közül a
területet a leghosszabb ideig elfoglaló kultúra.

2. kód: Nem öntözött közzévetett növények

Bizonyos ideig együtt, ugyanazon a földterületen termesztett növények, amelyek mindegyike rendes
körülmények között külön termést hoz a gazdasági év folyamán. A teljes területet a növények között
az egyes növények által ténylegesen elfoglalt területnek megfelelően kell felosztani.

3. kód: Nem öntözött másodvetésű növények

A gazdasági év során egy adott területen egymást követően termesztett, nem főnövénynek minősülő
növények.

6. kód: Öntözött főnövények vagy közzévetett növények

7. kód: Öntözött másodvetésű növények

Egy növény öntözöttnek tekinthető, ha vízzel rendszerint mesterségesen látják el.

A növények e két típusát fel kell tüntetni, amennyiben a könyvelésben az adatok rendelkezésre állnak.

B. Szabadföldi árutermelő kertészetek és virágkertészeti növények.

4. kód: Szabadföldi árutermelő kertészetben termesztett friss zöldségfélék, dinnye és szamóca (lásd a 137. rovatot) és a
szabadföldön termesztett virágok és dísznövények (lásd a 140. rovatot).

C. Fedett területen termesztett növények

5. kód: Üvegházban termesztett friss zöldségfélék, dinnye és szamóca (lásd a 138. rovatot), üvegházban termesztett
virágok és dísznövények (egyéves vagy évelő) (lásd a 141. rovatot), üvegházban termesztett ültetvényes
kultúrák (pl. csemegeszőlő) (lásd a 156. rovatot). Amennyiben szükséges, lásd a 143., 285. és 157.
rovatot is.
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D. A pihentetett földterületen termesztett növények, az 1251/1999/EK vagy az 1782/2003/EK tanácsi rendelettel össz-
hangban.

8. kód: A pihentetett földterületen termesztett, nem öntözött növények

9. kód: A pihentetett földterületen termesztett, öntözött növények

E. Energianövények

10. kód: Energianövények (Az 1782/2003/EK tanácsi rendelet 88–92. cikkei).

Hiányzó adatok (3. oszlop)

0. kód: A 0 kódot kell beírni, ha nincsenek hiányzó adatok.

1. kód: Az 1. kódot kell beírni, ha a veteménnyel borított területet nem adták meg (lásd 4. oszlop), például lábon
megvásárolt vagy alkalomszerűen, egy évnél rövidebb ideig bérelt területről származó eladható termények
értékesítése esetén, illetve vásárolt állati vagy növényi termékek feldolgozásából származó termelés esetén.

2. kód: A 2. kódot kell beírni a szerződés szerint termesztett növények esetében, amikor az értékesítés feltételei
miatt a tényleges termelést nem lehet megállapítani (5. oszlop).

3. kód: A 3. kódot kell beírni, amikor az értékesítés feltételei miatt a tényleges termelést nem lehet megállapítani,
és a növények termesztése nem szerződés szerint történt.

4. kód: A 4. kódot kell beírni, amikor a területre és a tényleges termelésre vonatkozó adat hiányzik.

8. kód: A 8. kódot kell beírni a 146. termék kód esetén, amikor az 1251/1999/EK vagy az 1782/2003/EK tanácsi
rendeletnek való megfelelés érdekében egy területet pihentetnek, és nem művelnek meg (esetleges taka-
rónövényeket is beleértve).”

6. Az L rész helyébe a következő szöveg lép:

„L. KVÓTÁK ÉS EGYÉB JOGOK

A birtokolt kvóták mennyiségét mindig a 9. oszlopban kell feltüntetni.

Az eredetileg ingyen megszerzett kvótákat szintén be kell jegyezni, az érvényes termelői árakon, amennyiben a
földterülettől különállóan is értékesíthetők. A hozzátartozó földterülettől különállóan nem értékesíthető kvótákat
csak a G. táblázatban kell feltüntetni.

Egyes adatok az F, a G és/vagy a K táblázat egyéb rovataiban, egyénileg vagy egy csoport elemeiként, egyidejűleg
kerülnek rögzitésre.

A következő rovatokat kell használni:

401 tej

402 anyatehén támogatás

404 anyajuh és kecske támogatás

421 cukorrépa

422 dohány

423 keményítő burgonya

441 ammónia

442 szerves trágya

470 az egységes farmtámogatási rendszer szerinti kifizetési jogosultságok (választható)

499 egyéb.
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AZ L. TÁBLÁZAT OSZLOPAI

Kvóták és egyéb jogok (1. oszlop)

A kvóta vagy jog rovata

Adattípus (2. oszlop)

1. kód: Eszközökkel kapcsolatos adatok: beszerzés és értékesítés

2. kód: Jövedelemmel kapcsolatos adatok: kvóták lízingelése vagy bérlése

(3. oszlop). nem kiosztott

Kifizetések (4. oszlop)

Az 1. kód esetében a 2. oszlopban:

A kvóták vagy egyéb jogok megvásárlásáért kifizetett összeg.

A 2. kód esetében a 2. oszlopban:

A kvóták és egyéb jogok lízingeléséért vagy bérléséért kifizetett összeg. A bérleti díjban, az F. táblázat 85. (Kifizetett
bérleti díj) rovatában is szerepel.

Bevételek (5. oszlop)

Az 1. kód esetében a 2. oszlopban:

A kvóták és egyéb jogok értékesítéséért kapott összeg.

A 2. kód esetében a 2. oszlopban:

A kvóták és egyéb jogok bérbeadásáért vagy lízingeléséért kapott összeg. A K. táblázat 181. (Egyéb termékek és
bevételek) rovatában is szerepel.

Nyitóérték (6. oszlop)

Az 1. kód esetében a 2. oszlopban:

A tulajdonos saját rendelkezésére álló mennyiségek nyitó értékeléskori értékét az aktuális piaci áron kell feltüntetni,
függetlenül attól, hogy azokat eredetileg ingyen szerezte vagy vásárolta, feltéve, hogy a kvóták a kapcsolódó földte-
rülettől különállóan értékesíthetők.

A 2. kód esetében a 2. oszlopban:

Nem alkalmazható.

Értékcsökkenés (7. oszlop)

A kvóták és egyéb jogok értékcsökkenését ebben az oszlopban lehet feltüntetni. Ennek ellenére a kvóták és egyéb
jogok értékcsökkenését a G. táblázatban (340. sorozatszám) azonban nem kell feltüntetni.

Záróérték (8. oszlop)

Az 1. kód esetében a 2. oszlopban:

A tulajdonos saját rendelkezésére álló mennyiségek záró értékeléskori értékét az aktuális piaci áron kell feltüntetni,
függetlenül attól, hogy azokat eredetileg ingyen szerezte vagy vásárolta, feltéve, hogy a kvóták a kapcsolódó földte-
rülettől különállóak.

A 2. kód esetében a 2. oszlopban:

Nem alkalmazható.

Mennyiség (9. oszlop)

A használandó mértékegységek a következők:

— a 401., 421–442. rovat esetében: métermázsa,

— a 402. és 404. rovat esetében: a jövedelemtámogatás alapegységeinek száma,

HU2004.12.29. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 385/15



— a 470. rovat esetében: a jogosultságok száma

— a 499. rovat esetében nincs adat.

Adók, kiegészítő illeték (10. oszlop)

Egyszeri alkalommal kell feltüntetni, a 2. oszlop = 2.

401. rovat: a gazdasági évben a tejtermelés után kifizetendő kiegészítő illeték, egyébként a kifizetett összeg. Ameny-
nyiben van kvóta , kifizetés azonban nem történik, »0«-t kell beírni.”

7. Az M rész helyébe a következő szöveg lép:

„M. KÖZVETLEN KIFIZETÉSEK TERÜLET VAGY ÁLLATI TERMELÉS ALAPJÁN – az 1251/1999/EK, az
1254/1999/EK és az 1782/2003/EK rendelet alapján (a 600–680. és a 700–772. rovat) (*)

600. Területalapú kifizetések az 1251/1999/EK és az 1782/2003/EK tanácsi rendelet alapján.

A területalapú támogatások összértékét a 600. kóddal a J. táblázatban is fel kell tüntetni. Tartalmazza a
pihentetett területekre és az energianövényekre szánt területalapú támogatásokat is.

A 600. rovat részletezése:

A 621.–638. rovatokat az öntözött növényekre vonatkozóan csak abban az esetben kell kitölteni, ha ezek a
nemzeti regionális terv keretei között különleges bánásmódban részesülnek. Ilyen esetben a területeket és a
támogatásokat a 601.–618. rovatban nem kell feltüntetni. Amennyiben az öntözött területeket a nemzeti
regionális terv nem kezeli elkülönítve, ezeket a 601.–618. rovatban kell szerepeltetni.

601. Területalapú támogatások a nem öntözött területekre

A 602.–618. rovat összege.

A különböző alpontokat legalább abban az esetben ki kell tölteni, amikor a tagállam saját regionális tervének
keretei között a különböző, az erre jogosult növényekre eltérő kompenzációs rendszert (referencia-termés-
hozam, egységnyi segély összege, teljes jogosult terület tekintetében) ír elő.

602. Területalapú támogatások gabonafélékre

603. Területalapú támogatások olajnövényekre

604. Területalapú támogatások fehérjenövényekre

605. Területalapú támogatások silóalapanyagul szolgáló gabonafélékre

606. Területalapú támogatások szemes kukoricára

607. Területalapú támogatások silókukoricára

608. Kiegészítés a hagyományos termőterületeken termesztett durumbúzára járó területalapú támogatáshoz, vagy
különleges támogatás durumbúzára az 1251/1999/EK tanácsi rendelet 5. cikkének (4) bekezdésében és az
1782/2003/EK tanácsi rendeletben leírt módon.

609. Területalapú támogatás egyéb szántóföldi növényekre

611. Területalapú támogatások fűszilázsra

612. Területalapú támogatások rostlenre

613. Területalapú támogatások rostkenderre

614. Fehérjenövény támogatás (ha nem szerepel a 604. rovatban)

618. Különleges minőségi támogatás durumbúzára (ha nem szerepel a 608. rovatban.)
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621. Területalapú támogatások öntözött területekre

A 622.–638. rovat összege.

A különböző alpontokat legalább abban az esetben ki kell tölteni, amikor a tagállam saját regionális tervének
keretei között a különböző, az erre jogosult növényekre eltérő kompenzációs rendszert (referencia-termés-
hozam, egységnyi segély összege, teljes jogosult terület tekintetében) ír elő.

622. Területalapú támogatások öntözött gabonafélékre

623. Területalapú támogatások öntözött olajnövényekre

624. Területalapú támogatások öntözött fehérjenövényekre

625. Területalapú támogatások öntözött silóalapanyagul szolgáló gabonafélékre

626. Területalapú támogatások öntözött szemes kukoricára

627. Területalapú támogatások öntözött silókukoricára

628. Kiegészítés a hagyományos termőterületeken termesztett öntözött durumbúzára járó területalapú támogatáshoz,
vagy különleges támogatás durumbúzára az 1251/1999/EK tanácsi rendelet 5. cikkének (4) bekezdésében és az
1782/2003/EK tanácsi rendeletben leírt módon

629. Területalapú támogatások egyéb öntözött szántóföldi növényekre

632. Területalapú támogatások öntözött rostlenre

633. Területalapú támogatások öntözött rostkenderre

634. Fehérjenövény támogatás öntözött fehérjenövényekre (ha nem szerepel a 624. rovatban)

638. Különleges minőségi támogatás öntözött durumbúzára (ha nem szerepel a 628. rovatban)

650. Területalapú támogatások pihentetett területekre

655. Területalapú támogatások energianövényekre

670. Egységes farmtámogatási rendszer az 1782/2003/EK tanácsi rendelet alapján.

Az egységes farmtámogatási rendszer alapján kifizetett támogatás összértékét 670. kóddal a J. táblázatban is fel
kell tüntetni.

A 670. kód részletezése (választható):

671. Támogatás az egységes farmtámogatási rendszer alapján (kivéve a 672.–674. rovatban szereplőket);
tartalmazza a rétre/állandó legelőre vonatkozó támogatást is, ha nincs megkülönböztetve

672. Támogatás az egységes farmtámogatási rendszer alapján rétre/állandó legelőre

673. Kifizetés az egységes farmtámogatási rendszer alapján pihentetett területekre

674. Támogatás az egységes farmtámogatási rendszer szerint különleges jogosultságok alapján

680. Egységes területalapú támogatási rendszer az 1782/2003/EK tanácsi rendelet alapján

Az egységes területalapú támogatási rendszer alapján kifizetett támogatás összértékét 680. kóddal a J. táblá-
zatban is fel kell tüntetni.

700. Közvetlen kifizetések a marhahús előállítására az 1254/1999/EK és az 1782/2003/EK tanácsi rendelet
alapján

A marhahús előállítására szánt közvetlen kifizetések összértékét 700. kóddal, a J. táblázatban is fel kell tüntetni.

Az alábbi táblázat rovatai tartalmazzák a marhahúsra szánt valamennyi típusú közvetlen kifizetést az
1254/1999/EK és az 1782/2003/EK rendeletnek megfelelően, de az »alapegységek számára« és a »teljes támo-
gatásra« vonatkozó egyes részletek megadása nem kötelező. Az 1254/1999/EK rendelettel lehetővé tett kiegé-
szítő kifizetések tekintetében fontos a kettős feltüntetés elkerülése. Ezért:
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— az anyatehénre vonatkozó nemzeti kiegészítő támogatást a 764. rovatban csak abban az esetben kell
feltüntetni, ha azt a 731. rovatban nem szerepeltették.

— a vágásra vonatkozó nemzeti kiegészítő támogatást a 762. rovatban csak abban az esetben kell feltüntetni,
ha azt a 742. rovatban nem szerepeltették.

— a hímivarú szarvasmarhafélékre szánt kiegészítő kifizetéseket a 763. rovatban csak abban az esetben kell
feltüntetni, ha azt a 710.–715. rovatban nem szerepeltették.

Rovat
Alapegységek

száma a kifizeté-
sekre

Teljes támogatás

700 Összes húsmarha támogatás
(a 710., 720., 730., 740., 750., 760. rovat összege)

— Kötelező

710 Különleges támogatás
(711., 715. rovat összege)

Kötelező Kötelező

711 A bikákra vonatkozó különleges támogatás Kötelező Kötelező

715 A tinókra vonatkozó különleges támogatás Kötelező Kötelező

720 Szezonalitást csökkentő támogatás Kötelező Kötelező

730 Anyatehénre vonatkozó támogatás
(731., 735. rovat összege)

— Kötelező

731 Anyatehénre vonatkozó támogatás anyatehenekre és üszőkre,
összesen
(732, 733 rovat összege)

Kötelező Kötelező

732 Anyatehénre vonatkozó támogatás anyatehenekre Választható Választható

733 Anyatehénre vonatkozó támogatás üszőkre Választható Választható

735 Anyatehénre vonatkozó támogatás: kiegészítő nemzeti támo-
gatás

Kötelező Kötelező

740 Vágási prémium
(741., 742. rovat összege)

— Kötelező

741 Vágási prémium : 1–7 hónapos Választható Kötelező

742 Vágási prémium : 8 hónapos és idősebb Kötelező Kötelező

750 Extenzifikációs kifizetések, összesen
(751. és 753. rovat összege)

Kötelező Kötelező

751 Hímivarú szarvasmarhára és anyatehénre vonatkozó extenzifi-
kációs támogatás

Választható Választható

753 Tejelő tehénre vonatkozó extenzifikációs támogatás Választható Választható

760 Járulékos kifizetések (nemzeti boríték)
(761. és 769. rovat összege)

— Kötelező

761 Fejenkénti kifizetések, összesen
(vagy a 762., 763., 764., 765., 766. rovat összege)

— Kötelező

762 A 8 hónapos és idősebb szarvasmarhafélékre vonatkozó vágási
támogatás nemzeti kiegészítése

Választható Választható

763 Hímivarú szarvasmarhák Választható Választható

764 Anyatehénre vonatkozó nemzeti kiegészítő támogatás Választható Választható

765 Tejelő tehenek Választható Választható

766 Üszők Választható Választható

769 Terület alapú kifizetések Választható Kötelező
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770. Tejtámogatás a kiegészítő támogatással együtt az 1782/2003/EK rendelet alapján

Rovat
Alapegységek

száma a kifizeté-
sekre

Teljes támogatás

770. Tejtámogatás és kiegészítő támogatások Kötelező Kötelező

771. Tejtámogatás Választható Választható

772. Kiegészítő támogatások Választható Választható

AZ M. TÁBLÁZAT OSZLOPAI

Termék vagy termékkombinációk (1. oszlop)

(2. és 3. oszlop): nem kiosztott

Alapegységek száma a kifizetésekre (4. oszlop)

A 600.–655., 680. és a 769. rovat esetében árban kell megadni azt a területet, amely után a termelőnek támogatást
fizetnek. A 710.–766. rovat esetében a kifizetések számát kell feltüntetni. A 670.–674. rovat esetében az aktivált
jogosultságok számát kell feltüntetni. A 770.–772. rovat esetében az egyéni referencia mennyiségeket (métermázsában)
kell feltüntetni.

Összes támogatás (5. oszlop)

A gazdasági év során kapott vagy igényelt támogatások teljes összege.

Referenciaösszeg (6. oszlop)

A 602.–613., 622.–633. és 650. rovat esetében a kifizetendő jövedelemtámogatások kiszámításához használt refe-
rencia-hozamot (egy hektárra jutó kilogrammban) kell megjelölni. Amennyiben a mezőgazdasági üzem könyvelésében
ez az adat nem áll rendelkezésre, az összekötő szervek is megadhatják, a mezőgazdasági üzem elhelyezkedése alapján a
regionális adatok felhasználásával.

(7.–10. oszlop): nem kiosztott.

___________
(*) Ahol alkalmazhatók, ezek a kódok használhatók a Kiegészítő Nemzeti Közvetlen Támogatásokhoz is a Cseh

Köztársaságban, Észtországban, Cipruson, Lettországban, Litvániában, Magyarországon, Lengyelországban és Szlo-
vákiában.”
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