Tisztelt Gazdálkodók!
Közelgő esemény:
Az idei évben várhatóan 2021. április 7-én indul az egységes kérelmek benyújtása. A kérelem beküldésével több mint 40
jogcímre, intézkedésre lehet támogatást igényelni, adatszolgáltatási kötelezettséget teljesíteni. A benyújtásra
rendelkezésre álló idő 6 hét, tehát 2021. május 15. a szankciómentes határidő. (Ez évben szombati napra esik, ezért
május 17.) 2021. május 30-ig szankciómentes módosításra van lehetőség, ami a növénytermesztési adatokra
vonatkozik. Azt követően már naptári naponként 1% a szankció mértéke.
A covid járvány miatt számos biztonsági és ügyfélfogadási szabályt vezetett be a NAK, illetve a falugazdász-irodák is a
szigorúbb személyes ügyfélfogadási előírások szerint működnek jelenleg és a jövőben is. Az előző évhez hasonlóan az
ügyintézési folyamatban megmarad a lehetőség a telefonos egyeztetésen alapuló kérelembeadásra, valamint a
személyes egyeztetés is választható, valamely esetekben indokolt is.
Ezúton szeretném megkérni a tisztelt gazdálkodókat! Az EK várható elindulásával a jelenleg is feszített telefonhívások
forgalma megsokszorozódik. Kérek mindenkit legyen türelemmel! Az előző évhez hasonlóan mindenki sorra fog kerülni,
mindenkit értesíteni/keresni/hívni fogok. Ezt garantálni tudjuk, jómagam és a kolleganő, illetve más kollégák által is!
Ha valaki a kapuvári falugazdász iroda telefonszámát szeretné hívni, megteheti, de nem minden alkalommal tudjuk
felvenni! Váltva dolgozunk kolléganőmmel, Laurával. Sajnos a covid vírus ebben az évben is jelen van. Ezáltal, ha az
irodában is vagyunk, fogadjuk a sürgős eseteket, fogadjuk a saját mobilunkra beérkező hívásokat, illetve igyekszünk
felvenni a vezetékes telefont is. A vezetékes telefon sajnos egy régi típusú készülék, így nem jelzi, hogy ki keresett
minket.
Jelenleg a kapuvári körzetben ketten fogadjuk az ügyfeleket, ketten látjuk el az ügyeket. Ebben az időszakban, januártól
kb 5-600 gazdálkodó szeretne velünk kapcsolatba lépni.
Kérek ezúton is tisztelettel mindenkit, hogy kölcsönösen tiszteljük egymást és legyünk egymással megértőek!
Folyamatban:
Az őstermelői igazolványok mindenkinek hatályát veszítették 2020.12.31-el.
A jogviszony folyamatos! Tehát nem kell érvényesíteni. Ha bárki szeretne értékesíteni, a Felir azonosítót+ adószámot
tessék használni. Ettől az évtől ez fog szolgálni az őstermelők beazonosítására. Betétlap használata ez évtől nem
kötelező, egy lehetőség. A NAK honlapján fenn van, letölthető verzióban.
Az egykori közös őstermelői igazolvánnyal rendelkezők, 2021.01.01-jétől, mint ŐCSG-k működnek tovább
automatikusan.
Ezen gazdálkodókat kérem, hogy keressék fel könyvelőiket minden esetben, hogy indokolt-e, szükséges-e ez az új
forma számukra. Ha igen, ebben az esetben 2021.06.30-ig szerződést kell az ŐCSG tagjainak egymással benyújtaniuk.
A szerződés forma szintén megtalálható a NAK honlapján.

Jó egészséget kívánok mindenkinek!
Borsodi-Szakács Anett
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