Formularz jest drukiem pomocniczym
w celu złożenia informacji o korzystaniu
z odstępstwa rolnego.

AGNAS

PROSZĘ WYPEŁNIAĆ CZYTELNIE NA MASZYNIE,
KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE DRUKOWANYMI LITERAMI.
Data przyjęcia

Nr dokumentu

KNT

Adnotacje

INFORMACJA ZA 2014 ROK
O WYKORZYSTANIU MATERIAŁU ZE ZBIORU ODMIANY CHRONIONEJ WYŁĄCZNYM PRAWEM
JAKO MATERIAŁU SIEWNEGO
za sezon (zaznaczyć właściwe)
WIOSNA od 16 listopada 2013 r. do 30 kwietnia 2014 r. (siew jary)
JESIEŃ od 1 maja 2014 r. do 15 listopada 2014 r. (siew ozimy)
CAŁY ROK od 16 listopada 2013 r. do 15 listopada 2014 r. (siew jary i ozimy)
Podstawa prawna obowiązku informacyjnego:
dla odmian ziemniaków (gosp. 10 ha i więcej) i innych odmian roślin, chronionych na poziomie krajowym (gosp. 25 ha i więcej):
Art. 23a ustawy z dnia 26 czerwca 2003 r. o ochronie prawnej odmian roślin (Dziennik Ustaw z 2003 r. Nr 137, poz. 1300; z 2006 r. Nr 126, poz.877; z 2007 r. Nr 99, poz. 662;
z 2011 r. Nr 186, poz. 1099).

dla odmian ziemniaków (gosp. 10 ha i więcej) i innych odmian roślin, chronionych na poziomie wspólnotowym (gosp. 30 ha i więcej):
Art. 14 Rozporządzenia Rady (WE) Nr 2100/94 z dnia 27 lipca 1994 r.w sprawie wspólnotowego systemu ochrony odmian roślin
Art. 5,6,7 i 8 Rozporządzenia Komisji (WE) Nr 1768/95 z 24 lipca 1995 r. ustanawiające przepisy wykonawcze w zakresie odstępstwa rolnego przewidzianego w art. 14 ust. 3 rozporządzenia Rady (WE) nr
2100/2004 w sprawie wspólnotowego systemu ochrony odmian roślin
Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 2605/98 z 3 grudnia 1998 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1768/95 ustanawiające przepisy wykonawcze w zakresie odstępstwa rolnego przewidzianego w art. 14
ust. 3 rozporządzenia Rady (WE) nr 2100/94 w sprawie wspólnotowego systemu ochrony odmian roślin

A. MIEJSCE SKŁADANIA INFORMACJI
Organizacja hodowców, do której adresowana i wysyłana jest informacja

AGENCJA NASIENNA Sp. z o.o., ul. Jana Dekana 6E, 64-100 Leszno
B. DANE IDENTYFIKACYJNE I ADRES
B.1. DANE POSIADACZA GRUNTÓW ROLNYCH
2. Imię

1. Nazwisko ( Nazwa )

3. Województwo

4. Powiat

5. Gmina

6. Ulica

9. Miejscowość

10. Kod pocztowy

7. Nr domu

8. Nr lokalu

18. Nr domu

19. Nr lokalu

11. Poczta

B.2. DANE POSIADACZA GRUNTÓW ROLNYCH
(należy wpisać dane drugiego wspólnika jeżeli posiadaczem gruntów rolnych jest spółka cywilna
lub dane drugiego ze współmałżonków jeżeli gospodarstwo rolne prowadzone jest przez małżonków)
13. Imię

12. Nazwisko

14. Województwo

15. Powiat

16. Gmina

17. Ulica

20. Miejscowość

21. Kod pocztowy

22. Poczta

C. DODATKOWE INFORMACJE (adres dla celów korespondencji, numer telefonu kontaktowego, dane do faktury)
23. Posiadana powierzchnia gruntów rolnych (własne+dzierżawy)
(grunty rolne : grunty orne, nieużytki, odłogi, pastwiska, łąki, użytki
zielone, sady, stawy, grunty pod budynkami, z wyjątkiem mieszkalnych)
10-25 ha

25-30 ha

30 ha i więcej

Adres korespondencyjny (jeśli jest inny niż w B.1)

Proszę o wystawienie faktury VAT (jestem płatnikiem VAT-u)
nie
tak

NIP (konieczny do wystawienia faktury VAT!)

Dane do faktury (jeśli są inne niż w B.1)

D. OŚWIADCZENIE O WYKORZYSTANIU MATERIAŁU ZE ZBIORU JAKO MATERIAŁU SIEWNEGO
(proszę znakiem X zaznaczyć właściwy kwadrat w polu 24. lub 25.)
24.*

25.**

Oświadczam, że w roku 2014, w sezonie zaznaczonym w nagłówku informacji nie siałem /
nie sadziłem (-am) na posiadanych przeze mnie gruntach rolnych materiału z własnego zbioru odmian
chronionych wyłącznym prawem.
Oświadczam, że w roku 2014, w sezonie zaznaczonym w nagłówku informacji siałem /
sadziłem (-am) na posiadanych przeze mnie gruntach rolnych materiał z własnego zbioru odmian chronionych
wyłącznym prawem, w zakresie wskazanym w części D.1.

* W przypadku zakreślenia pola D.24 , w tabeli D.1 należy wypełnić wyłącznie kolumnę "c" .
** W przypadku zakreślenia pola D.25 należy wypełnić wszystkie kolumny tabeli D.1 .
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MATERIAŁ Z WŁASNEGO ZBIORU

AGNAS

D.1. ZAKRES WYKORZYSTANIA DO SIEWU MATERIAŁU Z WŁASNEGO ZBIORU ODMIAN CHRONIONYCH WYŁĄCZNYM PRAWEM w zaznaczonym sezonie 2014 r. (odmiany z Zał. nr 1 i/lub 2)

Miesiąc i rok
siewu lub
sadzenia

a

Nazwa odmiany (spośród
wymienionych w Załącznikach
nr 1, 2 i 3)
gdy powierzchnia gruntów rolnych
wynosi:
10-25 ha: tylko Zał. nr 3
25-30 ha: Zał. nr 1 i 3
30 ha i więcej: Zał. 1, 2 i 3
b

Numer działki rolnej i jej
położenie

c

Ilość materiału ze
zbioru
wykorzystana do
siewu

Powierzchnia
gruntów
obsianych
materiałem ze
zbioru

kg

ha

d

e

Stawka
opłaty za
1 kg
materiału
użytego do
siewu
zł.

gr.
f

Wartość netto
należnej opłaty
=kolumna d * f

zł.

Dane przetwórcy - innej osoby lub firmy, która wyczyściła, przesortowała lub zaprawiła
materiał ze zbioru. Jeśli materiał został przygotowany do siewu samodzielnie - proszę
wpisać "we własnym zakresie"

Nazwisko i imię lub nazwa przetwórcy Adres zamieszkania lub siedziby przetwórcy

gr.
g

h

i

D.1a. ZAKRES WYKORZYSTANIA SADZENIAKÓW Z WŁASNEGO ZBIORU ODMIAN ZIEMNIAKA, CHRONIONYCH WYŁĄCZNYM PRAWEM (odmiany z Zał. nr 3)

D.2. ŁĄCZNA KWOTA OPŁAT ZA WYKORZYSTANIE DO SIEWU MATERIAŁU ZE ZBIORU ODMIAN CHRONIONYCH WYŁĄCZNYM PRAWEM
Łączna kwota opłat netto (suma kwot z kolumny g.)
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Łączna kwota opłat brutto (powiększona o 23%VAT)
Jeżeli odliczasz podatek VAT, pamiętaj o wpisaniu nr NIP w części C na 1 str. formularza AGNAS!

AGNAS

MATERIAŁ KWALIFIKOWANY LUB LICENCJONOWANY

D.3. DANE ZBYWCY KWALIFIKOWANEGO MATERIAŁU SIEWNEGO / SADZENIAKÓW
wykorzystanego w zaznaczonym sezonie 2014 roku
Miesiąc i rok
siewu lub
sadzenia

Nazwa odmiany

a

b

Ilość kupionego
materiału
kwalifikowanego

Nazwisko i imię lub nazwa sprzedawcy

Adres zamieszkania lub siedziby sprzedawcy

d

e

kg
c

E. DATA I PODPIS POSIADACZA (POSIADACZY) GRUNTÓW ROLNYCH
LUB OSOBY UPOWAŻNIONEJ DO REPREZENTOWANIA POSIADACZA GRUNTÓW ROLNYCH
Oświadczam, że jestem świadomy odpowiedzialności karnej za udzielenie przeze mnie informacji fałszywej.
Data

Podpis

F. ADNOTACJE AGENCJI NASIENNEJ
Uwagi

Podpis przyjmującego formularz

OBJAŚNIENIA DODATKOWE
Druk służy złożeniu informacji o siewach w okresie od 16.11.2013 do 30.04.2014 roku (siew jary), 1.05.2014 do 15.11.2014 roku (siew
1
ozimy) lub 16.11.2013 do 15.11.2014 roku (siew jary i ozimy) w celach weryfikacyjnych.
Przypominamy, że opłatę na rzecz hodowcy za skorzystanie z odstępstwa rolnego powinno się uiścić w terminie 30 dni od dnia siewu
2 (art. 23 pkt. 5 Ustawy z dnia 26 czerwca 2003 r. o ochronie prawnej odmian roślin /Dz.U. z 2003 r., nr 137, poz. 1300 z późn. zm./ ),
niezależnie od wniosków o udzielenie informacji, kierowanych przez Agencję Nasienną.
3

ZŁOŻENIE INFORMACJI JEST OBOWIĄZKOWE! Za nieudzielenie informacji lub udzielenie informacji fałszywych grozi kara grzywny
(art. 37a Ustawy z dnia 26 czerwca 2003 r. o ochronie prawnej odmian roślin /Dz.U. z 2003 r., nr 137, poz. 1300 z późn. zm./ ).

4 Zasady korzystania z Załączników nr 1, 2 i 3 przy wypełnianiu tabeli D.1., D.1a. oraz D.3.:
wykazują odmiany tylko z ZAŁĄCZNIKA nr 3
Posiadacze gruntów rolnych o pow. 10-25 ha:
wykazują odmiany z ZAŁĄCZNIKÓW nr 1 i 3
Posiadacze gruntów rolnych o pow. 25-30 ha:
wykazują odmiany z ZAŁĄCZNIKÓW nr 1, 2 i 3
Posiadacze gruntów rolnych o pow. 30 ha i więcej:
5

W tabeli w części D.1. proszę wpisać wyłącznie wysiany materiał ze zbioru. Materiał siewny lub sadzeniaki kwalifikowane z zakupu
albo materiał wyprodukowany samodzielnie na podstawie umowy licencyjnej zawartej z Hodowcą należy wpisać w tabeli w części D.3.

6

UWAGA: Faktura VAT zostanie wystawiona pod warunkiem zaznaczenia pola "tak" i wpisania swojego nr NIP w części C.
W przeciwnym razie posiadacz gruntów rolnych otrzyma fakturę bez nr NIP, uniemożliwiającą odliczenie podatku VAT.

Zgodnie z art. 23a ust. 4 pkt. 2 Ustawy z dnia 26 czerwca 2003 r. o ochronie prawnej odmian roślin (Dz.U. z 2003 r., nr 137, poz. 1300 z
7 późn. zm.), wykazanie wszystkich posiadanych działek rolnych w kolumnie "c" tabeli D.1 jest obowiązkowe. W razie braku miejsca w
tabeli D.1, informację o numerach i położeniu działek rolnych można złożyć w formie załącznika do formularza AGNAS.
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