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Oświadczenia potwierdzające brak zmian tylko do 15
kwietnia!
Autor: mgr inż. Ewelina Marciniak
Data: 7 kwietnia 2020

Rozpoczął się kwiecień, a wraz z nim kończy się termin składania
oświadczenia potwierdzające brak zmian względem 2019 r. Tylko do 15
kwietnia istnieje możliwość wysłania go do Biura Powiatowego za
pośrednictwem np. poczty tradycyjnej, lub elektronicznej. Należy o tym
pamiętać, ponieważ termin ten nie ulega przywróceniu.

Oświadczenia potwierdzające brak zmian – jak złożyć?
Oświadczenie nie każdy może złożyć, o czym wspominaliśmy w naszym artykule.
Jednak, przypominamy, że złożenie formularza oświadczenia jest równoznaczne ze złożeniem
wniosku o przyznanie płatności na rok 2020. Tym samym rolnik potwierdza, że chce ubiegać
się o te same płatności co w 2019 roku.
W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną w naszym kraju ARiMR zaleca, aby oświadczenia
składać za pośrednictwem poczty (w tym przypadku za datę wpływu do ARiMR uznaje się datę
stempla pocztowego). Drugą możliwością jest złożenie tego dokumentu poprzez elektroniczną
skrzynkę podawczą (ePUAP). ARiMR wprowadziło również możliwość zostawienia dokumentów
w specjalnie przygotowanych urnach/wrzutniach.

Oświadczenia potwierdzające brak zmian albo eWniosekPlus – co
wybierasz?
Producenci rolni, którzy są uprawnieni do złożenia oświadczenia mogą także zalogować się
do aplikacji eWniosek Plus i przesłać wypełniony wniosek. ARiMR do tego zachęca, ponieważ
w większości przypadków wystarczy jedynie sprawdzić wprowadzone do systemu dane,
a następnie je zatwierdzić.
Oświadczenia potwierdzające brak zmian – za pośrednictwem poczty elektronicznej
Jeśli rolnik nie może skorzystać z powyższej możliwości, to może wówczas zeskanowane
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oświadczenie przesłać na adres mailowy właściwego biura powiatowego. W takiej sytuacji rolnik
musi dostarczyć oryginały dokumentów w późniejszym terminie (do ostatniego dnia składania
wniosków).

Pamiętaj! Płatność ulegnie zmniejszeniu, jeśli nastąpi
przedeklarowanie powierzchni!
Rolnicy muszą pamiętać, że jeśli w 2019 r. zostało wykryte przedeklarowanie powierzchni
stwierdzonej względem powierzchni deklarowanej w ich sprawie, to przedeklarowanie
może zostać wliczone także w 2020r. Może to skutkować zmniejszeniem, lub całkowitą odmową
płatności o którą wnioskujemy. Dotyczy to osób, które złożą oświadczenie potwierdzające brak
zmian względem 2019 roku.
W takim przypadku przed złożeniem oświadczenia warto sprawdzić, czy maksymalny
kwalifikowalny obszar (MKO) nie został zmniejszony w trakcie kontroli administracyjnej
w poprzedniej kampanii wnioskowej.

Czy artykuł był przydatny?
Kliknij na gwiazdkę, by zagłosować
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