Lomake 148

VAHINKOILMOITUS JA KORVAUSHAKEMUS
hirvieläimen aiheuttamien viljelys- ja kotieläinvahinkojen korvaamiseksi vuodelta 20
Tuki maksetaan vähämerkityksisenä eli de minimis –
tukena

KORVAUKSEN HAKIJA TÄYTTÄÄ (rasti ruutuun)
Viranomaisen vastaanottomerkinnät
Ilmoitus hirvieläimen aiheuttamasta vahingosta.
Hirvieläimen aiheuttamasta vahingosta on ilmoitettava
viipymättä vahinkopaikkakunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle (Riistavahinkolaki 105/2009 23 §).
Korvaushakemus.
Hirvieläinvahinkokorvausta on haettava hakijan kotikunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselta kuukauden kuluessa vahingon arvioinnin valmistumisesta (Riistavahinkolaki 105/2009 30 ja 31 §).

Vahinkoilmoitus vastaanotettu,
pvm
Kunta

Vastaanottaja

Dnro

Liitteitä
kpl

Korvaushakemus vastaanotettu,
pvm
Kunta

Vastaanottaja

Dnro

Liitteitä
kpl

Tallentaja

Tallennuksen tarkistaja

1. KORVAUKSEN HAKIJAA KOSKEVAT TIEDOT
Nimi

Henkilötunnus ja/tai yritystunnus

Tilatunnus

Puhelinnumero

2. VAHINKOTIEDOT
Tilan nimi ja RN:o

Kunta

Kylä

Korvaushakemus koskee
peltoviljelmää

puutarhaviljelmää

taimistoviljelmää

koottua satoa

kotieläintä

Vahingon aiheuttaja
hirvi

valkohäntäpeura

metsäpeura

kuusipeura

saksanhirvi

japaninpeura

tunnistamaton tai muu hirvieläin. Jos tiedossa, mikä?
Vahinkoalueiden tarkat sijainnit (peruslohkotunnus/ karttakoordinaatit/ peruskarttakopio kohteesta tms.)
Pohjoinen koordinaatti
Itäinen koordinaatti

Viljelmävahingossa vahingon pinta-ala ha (2:n desim. tarkk.) Vahingon tapahtumisajankohta
Sanallinen selostus vahingosta (viljelysvahingossa ainakin kasvilaji ja tuhoutuneen sadon määrä; kotieläinvahingossa eläinlaji
ja eläinten määrä)
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3. VAHINKOJEN KORVAAMINEN
Saatko / oletko saanut edellä mainituista vahingoista korvausta vakuutuksen tai muun lainsäädännön perusteella?
En ole
Kyllä

vakuutusyhtiöltä

euroa.

Vakuutuksen numero
Kyllä, muun lainsäädännön perusteella. Mistä:

euroa.

Mitä olet tehnyt vahinkojen estämiseksi?
En mitään
Olen tehnyt, mitä:
Oletko pyytänyt saman kalenterivuoden aikana arviointia hirvieläinten aiheuttamasta toisesta vahingosta?
En ole
Olen, vahinkoaika ja –kunta:
euroa, pvm

Olen suorittanut kunnalle arviointikustannukset
Hakemani korvauksen suuruus (arvio)

/

20

euroa.

4. AIEMPAA DE MINIMIS –TUKEA JA VEROVUOTTA KOSKEVAT TIEDOT
Merkitse EI TUKEA, jos yrityksellesi ei ole myönnetty de minimis –tukea.

Tuen myöntäjä/tuki

Tukimäärä, euroa

Tuen myöntämisajankohta

Kuluva verovuosi on, ja kaksi edeltävää verovuotta ovat olleet täysiä kalenterivuosia (1.1. – 31.12.)
Ellei, verovuodet ovat seuraavat (täytetään muodossa pv.kk.20vv – pv.kk.20vv):
Kuluva verovuosi
Edellinen verovuosi
Sitä edeltävä verovuosi

5. ALLEKIRJOITUS
Haen vahingon maastotarkastuksen perusteella määräytyvää korvausta hirvieläimen aiheuttamasta vahingosta.
Olen pyytänyt/pyydän maaseutuelinkeinoviranomaista suorittamaan riistavahinkolain (105/2009) 24 §:n mukaisen maastotarkastuksen vahinkopaikalla ja arvioimaan vahingon. Sitoudun suorittamaan mahdollisesti perittävän maastotarkastusmaksun, joka korvataan minulle, jos vahinko korvataan riistavahinkolain (105/2009) mukaan.
Paikka ja aika

Korvauksen hakijan allekirjoitus ja nimenselvennys (Jos hakijana on yhteisö, yhtymä tai kuolinpesä, kaikkien allekirjoitukset tai valtakirjat.)

LIITTEET
Arviokirjoja

kpl

Karttoja

kpl

Vahinkoalueen kunnan maaseutuelinkeinoviranomaisen arvio vahingon määrästä sekä lausunto hakijan kotikunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle
kpl.

148_19

31.12.18

Lomake 148

LOMAKKEEN 148 TÄYTTÖOHJEET
Voit hakea korvausta hirvieläinten aiheuttamista vahingoista. Ilmoita vahinko heti vahingon havaitsemisen
jälkeen kuntasi maaseutuelinkeinoviranomaiselle. Maaseutuelinkeinoviranomainen toteaa ja arvioi vahingon.
Jätä korvaushakemus yhden kuukauden kuluessa vahingon arvioinnin valmistumisesta. Lisätietoja voit lukea
www.ruokavirasto.fi  Henkilöasiakkaat  Kalastus,
metsästys ja villieläimet  Vahingonkorvaukset.

1. KORVAUKSEN HAKIJAA KOSKEVAT TIEDOT
Täytä tähän yhteystietosi. Jos sinulla ei ole tilatunnusta,
ilmoita yhteystietosi Maaseutuviraston lomakkeella 101D.
2. VAHINKOTIEDOT
Kirjoita tilasi nimi ja rekisterinumero, tilan sijaintikunta ja
kylä niille varattuihin kohtiin.
Merkitse vahingon tarkka sijainti. Jos käytät vahinkopaikan tarkan sijainnin määrittämisessä karttakoordinaatteja, käytä KKJ:n (karttakoordinaatistojärjestelmän) yhtenäiskoordinaatistoa. Sijainniksi riittää myös peruslohkotunnus tai peruskarttakopio kohteesta.
Rastita mitä vahinko koskee. Viljelmävahingossa ilmoita
lisäksi vahingon pinta-ala hehtaareina kahden desimaalin
tarkkuudella (esim. 1,25 ha). Lisäksi merkitse lomakkeelle vahingon ajankohta muodossa pp.kk.vvv. Jos tarkka
ajankohta ei ole tiedossasi, arvioi vahingon ajankohta
viikon tarkkuudella (esim. 18/2017).
Rastita vahingon aiheuttanut eläin. Jos et tiedä mikä
eläin on aiheuttanut vahingon, rastita kohta ”tunnistamaton”.
Kirjoita sanallinen selostus vahingosta. Ilmoita viljelyvahingossa ainakin kasvilaji ja tuhoutuneen sadon määrä.
Kotieläinvahingossa ilmoita ainakin eläinlaji ja eläinten
määrä.
3. VAHINKOJEN KORVAAMINEN

Arviointikustannukset: Merkitse tähän kunnalle maksamiesi arviointikustannusten määrä ja ajankohta. Kustannukset hyvitetään sinulle, jos korvaushakemus hyväksytään.
Merkitse oma arviosi vahingon suuruudesta euroina.
4. AIEMPAA DE MINIMIS –TUKEA JA VEROVUOTTA
KOSKEVAT TIEDOT
Merkitse kohtaan kaikki de minimis –tuet, jotka on myönnetty yrityksellesi kuluvan verovuoden ja kahden edeltävän verovuoden aikana. Jos kyseisenä ajanjaksona
yrityksellesi ei ole myönnetty lainkaan de minimis –tukia,
merkitse kohtaan EI TUKEA.
Sinun ei tarvitse ilmoittaa seuraavia de minimis -tukia
tällä lomakkeella, koska ne ovat maataloushallinnon
rekisterissä: hirvieläinvahinkokorvaus, tilaneuvontatuki,
maatalousyrittäjien opintoraha, sokerijuurikkaan kuljetustuki ja tulvavahinkokorvaus. Voit pyytää tarvittaessa
näistä tuista raportin kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselta.
”Tuen myöntäjä/tuki” Esimerkiksi maaseudun yritystuki
tai osittainen metsäverohuojennus.
”Tukimäärä (euroa)” Ilmoita maksettu tuki euroina kahden desimaalin tarkkuudella.
”Tuen myöntämisajankohta” Tieto löytyy tuen myöntämispäätöksestä.
Ilmoita verovuosi, vaikka olisit edellä ilmoittanut, ettet ole
saanut de minimis –tukia.
5. ALLEKIRJOITUS
Päivää ja allekirjoita hakemus.
LIITTEET
Merkitse lomakkeen yhteydessä palauttamiesi liitteiden
määrä.

Riistavahinkolain mukaan korvausta ei voida maksaa
päällekkäin monesta eri lähteestä. Rastita tähän, jos et
ole saanut korvauksia vahingosta muista lähteistä. Jos
olet saanut korvauksia, merkitse mistä olet saanut korvauksia ja kuinka paljon. Aiemmin saadut korvaukset
vähennetään korvaussummasta.
Korvausten saaminen edellyttää, että olet yrittänyt estää
vahingon. Kuvaile tässä kohtaa, mitä olet tehnyt vahingon estämiseksi.
Muut vahingot: merkitse tähän, jos olet pyytänyt saman
kalenterivuoden aikana arviointia hirvieläinten aiheuttamasta toisesta vahingosta.

148_19

Tietosuoja: Maaseutuelinkeinohallinnon tietojärjestelmiin kerätään henkilötietoja viranomaistehtävien hoitamista varten. Sinulla on oikeus saada tiedot esimerkiksi
rekisterinpitäjästä, henkilötietojen käsittelyn tarkoituksesta sekä tietojen säännönmukaisista luovutuksista. Lisätietoja henkilötietojen käsittelystä saat osoitteessa
www.ruokavirasto.fi  Tietoa meistä  Asiointi  Tietosuoja.
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