VISSZAKÜLDENDŐ

Fajtaoltalmi Nonprofit Kft.

30 napon belül

Székhelye: Szeged, Felhő utca 8. 1. em. 2.

Postacím: 6701 Szeged, Pf. 673.

Cégjegyzékszám: 06-09-014157
Bankszámla szám: 10401268-50515453-56511013
Adószám: 14818556-2-06
Telefon: 06-62 / 552-852,
06-62 / 540-040
Honlap: http://www.fss.hu
E-mail: fajtaoltalom@fss.hu
Adatvédelmi nyilvántartási azonosítónk:
03168-0001

2019. ŐSZI
FAJTAHASZNÁLATI NYILATKOZAT
a növényfajta oltalom alatt álló fajták használatáról

A Találmányok szabadalmi oltalmáról szóló 1995. évi XXXIII. törvény alapján.
AZ ADATOKAT KÉRJÜK OLVASHATÓAN, NYOMTATOTT NAGYBETŰVEL KITÖLTENI.

A.) AZONOSÍTÓ ADATOK:
Cég/Név:

								

Irányítószám: Székhely/Település: 				Közterület: (utca, út, házszám stb.)
Levelezési cím: (ha más mint a székhely)				
Irányítószám: Település 					Közterület: (utca, út, házszám stb.)

Az alábbi táblázatban feltüntetett adatok

kitöltése önkéntes.*
Kapcsolattartó személy:

Adószám

Neve:

Telefon:

Telefon száma:

Fax:

Fax száma:

Mobil:

Mobil száma:

E-mail cím:

E-mail címe:

* A kitöltéssel a táblázatban feltüntetett adatoknak (adószám, telefon, fax, e-mail cím, kapcsolattartó) a Fajtaoltalmi Nonprofit Kft.
által történő – visszavetett vetőmag utáni jogdíj begyűjtése – saját célú kezeléséhez az 1992. évi LXIII. törvény alapján hozzájárulok.

B.) TERMELŐI NYILATKOZAT
1.)

Nyilatkozat szántóföldi területről:
Szántóföldi növénytermesztéssel ÖSSZESEN:
nem több mint 20 ha területen foglalkozom, így fajtaoltalmi
alanyi jogdíj fizetési mentesség illet meg.

2.)

Nemleges oltalmazott növényfajta hasznosítási nyilatkozat:
Nyilatkozom arról, hogy 2019. évi őszi vetéshez nem használtam a
Fajtaoltalmi Nonproﬁt Kft. által képviselt fajták visszavetett vetőmagját.

3.)

Növényfajta-oltalomból eredő díj bevallása:
A visszavetett vetőmag-hasznosítás után a Fajtaoltalmi Nonproﬁt Kft.-nek ﬁzetendő jogdíj,
melyet az 1. táblázat kitöltésével számított ki:
Nettó összeg:

4.)

Ft + ÁFA

Fémzárolt vetőmaghasználati nyilatkozat:
Nyilatkozom arról, hogy a Fajtaoltalmi Nonproﬁt Kft. által képviselt fajták fémzárolt
vetőmagját a 2019. évi őszi vetéshez:
a.) nem használtam.
b.) használtam az 1. táblázat szerint.

C.) FELDOLGOZÓI NYILATKOZAT
1.)

Nyilatkozat feldolgozásról:
Nyilatkozom arról, hogy a Fajtaoltalmi Nonproﬁt Kft. által képviselt fajták terményét
más részére vetési célra:
a) nem dolgoztam fel.
b) feldolgoztam a 2. táblázat szerint.

D.) FELELŐSSÉGI NYILATKOZAT
Jelen nyilatkozat kitöltésével és aláírásával igazolom, hogy – mint mezőgazdasági termelő/feldolgozó
(megfelelő szövegrész aláhúzandó) – tudomásul vettem a kitöltési útmutatóban leírtakat, és kijelentem,
hogy minden, a bevallásban szereplő adat a valóságnak megfelel.
Kelt:

PH

cégszerű aláírás / aláírás

Megjegyzés:

Összesen:

Növényfaj

Fajta

Fémzárolt

Nem
fémzárolt

Bevetett terület (ha -ban)
Fémzárolt

Nem
fémzárolt

Elvetett mag mennyisége (kg)
Nettó
fizetendő
jogdíj (Ft)

A nem fémzárolt mag tisztítását
végző üzem és címe

A bruttó összeget csak az általunk – a nyilatkozat alapján –
kiállított számla kézhezvétele után kérjük utalni.

Fémzárszám/
Fémzárszámok

1. TÁBLÁZAT (termelő tölti ki)
A növényfajta oltalommal védett fajták 2019. évi őszi vetéséről
Kérjük, a területet egész hektárra kerekítve adja meg.

Több adat esetén az oldal fénymásolható!

Megrendelő neve

Irányító szám

Település

Közterület

Növényfaj

Fajta

2. TÁBLÁZAT (vetőmag feldolgozó tölti ki)
A növényfajta oltalommal védett fajták fémzárolatlan vetőmag feldolgozásáról: 2019. 01. 01 – 2019. 12. 31.

Több adat esetén az oldal fénymásolható!

Fémzárolatlan
vetőmag (kg)

