Wzór

OŚWIADCZENIE
producenta świń o kwocie obniżonego dochodu ze sprzedaży świń za okres, za który składany jest wniosek o udzielenie pomocy finansowej
Załącznik wymagany dla wnioskodawcy ubiegającego się o pomoc w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa do wysokości kwoty obniżonego dochodu ze sprzedaży świń za okres, za
który jest składany wniosek na podstawie przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 stycznia 2018 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów
realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz.U. poz. 303)

Imię i Nazwisko/Nazwa podmiotu
Adres zamieszkania/adres siedziby
Numer identyfikacyjny (nr EP)

W związku z ubieganiem się o przyznanie pomocy, po zapoznaniu się z warunkami przyznania pomocy określonymi w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 stycznia
2018 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz.U. poz. 303)
oświadczam, że kwota obniżonego dochodu ze sprzedaży świń za okres/okresy1: …………………………………….. , tj. za który/które1 składany jest wniosek wynosi
…………………………….….zł i została ustalona na podstawie zestawienia stanowiącego załącznik do niniejszego oświadczenia.

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za składanie nierzetelnych, fałszywych bądź stwierdzających nieprawdę oświadczeń, wynikającej z przepisu art. 297 § 1 ustawy z dnia 6
czerwca 1997 r. Kodeks Karny (Dz.U. z 2017r. poz. 2204, j.t.).

……………………………
(miejscowość i data)

…………………………………………………….
(czytelny podpis producenta świń/osoby (osób) upoważnionej
(upoważnionych) do reprezentowania producenta świń

1/

niepotrzebne skreślić

Kwota obniżonego dochodu jest to suma wartości z kol. 11 ze wszystkich załączników

Załącznik nr …… do oświadczenia producenta świń o kwocie obniżonego dochodu ze sprzedaży świń
za okres:………………….….. roku, za który składany jest wniosek o udzielenie pomocy finansowej
(dane należy wyliczyć zgodnie z informacją zawartą w objaśnieniach pod tabelą)
Numer siedziby stada
-

Wartość produkcji świń w okresie, w odniesieniu do którego obliczana jest
wysokość pomocy, tj. kolejnych trzech lub pięciu latach przed złożeniem
wniosku
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2
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sprzedanych (do wyliczenia sprzedaży w
przez ARR
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3
kwoty
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świń
w
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lub
ARiMR
kwoty
obniżenia
do świń
obniżenia
dochodu)
objętych
4
dochodu
fakturą

Rok

1

2

….... kwartał/……półrocze 2012



….... kwartał/……półrocze 2013



….... kwartał/……półrocze 2014



….... kwartał/……półrocze 2015



….... kwartał/……półrocze 2016



….... kwartał/……półrocze 2017
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kol.6/kol.3)
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Produkcja świń w okresie, za który składany jest
wniosek

Liczba
sprzedanych
świń w
okresie, za
który jest
składany
wniosek3

Średnia cena
sprzedaży w
zł/szt.
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(kol.8 =
kol.9/kol.7)

Wartość netto z
2
faktur w zł
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Koszty
nieponiesione w
związku z
wystąpieniem ASF
6
w zł

Kwota obniżenia
dochodu dla danej
siedziby stada i
okresu, którego
dotyczy wniosek

10

11
kol.11 = [(kol.7 x
kol.8) - (kol.4 x
kol.5)] + kol.10

2018
Suma

5

Data rozpoczęcia utrzymywania świń w siedzibie ……………...…….………………... (wypełnić jeżeli producent świń rozpoczął utrzymywanie świń w okresie krótszym niż ostatnie
trzy lata przed złożeniem wniosku)

Objaśnienia:
Załącznik dotyczy danych dla jednej siedziby stada i jednego okresu (kwartał/półrocze/rok), za który składany jest wniosek.
Jeśli wniosek producenta świń dotyczy kilku siedzib stad lub kilku okresów, dla każdego okresu i każdej siedziby stada należy wypełnić odrębny załącznik do oświadczenia.
Pomoc dla danej siedziby stada może zostać przyznana tylko w przypadku, gdy kwota obniżenia dochodu dla tej siedziby jest wartością ujemną
Założenia do obliczenia kwoty obniżenia dochodu dla danej siedziby i okresu sprzedaży świń (kol. 11):
Kwota obniżenia dochodu = (liczba sprzedanych świń z okresu, za który składany jest wniosek x średnia cena świni z tego okresu ) - (średnia liczba sprzedanych świń w okresie
trzech lat poprzedzających rok składania wniosku lub z trzech lat wybranych z pięciu po odjęciu wartości najwyższej i najniższej z analogicznego okresu, za który składany jest
wniosek x średnia cena świni z tego okresu) + koszty nieponiesione w związku z wystąpieniem ASF. Uzyskana wartość ujemna oznacza, że nastąpiło obniżenie dochodu i są podstawy
do przyznania pomocy.
Przy czym: w przypadku gdy różnica między liczbą świń sprzedanych w okresie, którego dotyczy wniosek (kol.7), a średnią liczbą świń sprzedanych w okresie, w
odniesieniu do którego obliczana jest pomoc (kol.4), przekracza 10% większej z tych liczb, obliczając kwotę obniżenia dochodu (kol. 11) należy jako liczbę świń w kolumnie
4 przyjąć mniejszą z liczb (z wartości w kol. 4 lub 7) powiększoną o wyliczone 10% z większej z tych liczb.
Jeżeli producent świń rozpoczął utrzymywanie świń w okresie krótszym niż ostatnie trzy lata przed złożeniem wniosku, do obliczenia kwoty obniżenia dochodu, w części
dotyczącej okresu, w odniesieniu do którego obliczana jest pomoc (zamiast wielkości z kol. 4), należy przyjąć średnią liczbę sprzedanych świń od dnia rozpoczęcia
utrzymywania świń do dnia złożenia wniosku, uzyskaną poprzez podzielenie liczby świń przez ilość dni i pomnożeniu jej przez liczbę dni właściwą dla okresu, którego
dotyczy wniosek (przyjmując 90 dni dla kwartału, 180 dni dla półrocza, 365 dni dla roku).
3

/ liczba wszystkich świń sprzedanych w okresie, za który składany jest wniosek / w odniesieniu do którego obliczana jest wartość pomocy

4

/ UWAGA: w kolumnach 3 i 4 powinny być przedstawione dane za okres, w odniesieniu do którego obliczona jest wartość pomocy, tj.:
a) kolejnych trzech lat przed złożeniem wniosku lub
b)

5

kolejnych pięciu lat przed złożeniem wniosku

/ w przypadku wybrania okresu pięcioletniego, w kol. 2 należy zaznaczyć symbolem „x” trzy wybrane lata do wyliczenia kwoty obniżenia dochodu (z pominięciem roku o najniższej i najwyższej wielkości sprzedaży

6/

w kolumnie tej przedstawia się sumę nieponiesionych kosztów w związku z ASF w okresie obniżonego dochodu, np. z tytułu niższych kosztów usług weterynaryjnych, transportu, prac zleconych, itp.

