Maatilan osalliset

Toimita lomake maatilan sijaintikunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle aina, kun tietoihin on tullut muutoksia.
Täytä lomake kuulakärkikynällä tai muulla pysyvällä tavalla
täyttöohjeen mukaisesti.

Viranomaisen merkinnät
Lomake saapunut, pvm

Vastaanottaja

Asiatunnus/Dnro

Tilatunnus

1. MAATILAN ENSISIJAINEN VILJELIJÄ
Maatilan ensisijainen viljelijä on osallisena seuraavilla rooleilla:

Omistaja
Henkilön nimi

Henkilötunnus

Jakeluosoite

Postinumero ja -toimipaikka

Puhelin

Sähköpostiosoite

Pankkitilin (IBAN) numero (tarvitaan vain tuenhakijalta)

Pankin BIC-koodi

Yhteystietoni saa luovuttaa markkinointitarkoituksiin.
Yhteystietoni saa luovuttaa neuvonnallisiin tarkoituksiin.
2. MAATILAN OSALLISET
Henkilö on osallisena seuraavilla rooleilla:

Omistaja

Ei enää osallisena

Henkilön, kuolinpesän, yhtymän tai yhteisön nimi

Henkilötunnus tai Y-tunnus tai ry-tunnus

Jakeluosoite

Juridinen muoto

Postinumero ja -toimipaikka

Puhelin

Pankkitilin (IBAN) numero (tarvitaan vain tuenhakijalta)

Sähköpostiosoite

Pankin BIC-koodi

Yhteystietoni saa luovuttaa markkinointitarkoituksiin.
Yhteystietoni saa luovuttaa neuvonnallisiin tarkoituksiin.
2. MAATILAN OSALLISET
Henkilö on osallisena seuraavilla rooleilla:

Omistaja

Ei enää osallisena

Henkilön, kuolinpesän, yhtymän tai yhteisön nimi

Henkilötunnus tai Y-tunnus tai ry-tunnus

Jakeluosoite

Postinumero ja -toimipaikka

Juridinen muoto

Puhelin

Pankkitilin (IBAN) numero (tarvitaan vain tuenhakijalta)

Yhteystietoni saa luovuttaa markkinointitarkoituksiin.
Yhteystietoni saa luovuttaa neuvonnallisiin tarkoituksiin.

Lomake 101D

Sähköpostiosoite

Pankin BIC-koodi

Liitteitä, kpl

Tilatunnus

2. MAATILAN OSALLISET
Henkilö on osallisena seuraavilla rooleilla:

Omistaja

Ei enää osallisena

Henkilön, kuolinpesän, yhtymän tai yhteisön nimi

Henkilötunnus tai Y-tunnus tai ry-tunnus

Jakeluosoite

Juridinen muoto

Postinumero ja -toimipaikka

Puhelin

Pankkitilin (IBAN) numero (tarvitaan vain tuenhakijalta)

Sähköpostiosoite

Pankin BIC-koodi

Yhteystietoni saa luovuttaa markkinointitarkoituksiin.
Yhteystietoni saa luovuttaa neuvonnallisiin tarkoituksiin.
2. MAATILAN OSALLISET
Henkilö on osallisena seuraavilla rooleilla:

Omistaja

Ei enää osallisena

Henkilön, kuolinpesän, yhtymän tai yhteisön nimi

Henkilötunnus tai Y-tunnus tai ry-tunnus

Jakeluosoite

Juridinen muoto

Postinumero ja -toimipaikka

Puhelin

Pankkitilin (IBAN) numero (tarvitaan vain tuenhakijalta)

Sähköpostiosoite

Pankin BIC-koodi

Yhteystietoni saa luovuttaa markkinointitarkoituksiin.
Yhteystietoni saa luovuttaa neuvonnallisiin tarkoituksiin.
2. MAATILAN OSALLISET
Henkilö on osallisena seuraavilla rooleilla:

Omistaja

Ei enää osallisena

Henkilön, kuolinpesän, yhtymän tai yhteisön nimi

Henkilötunnus tai Y-tunnus tai ry-tunnus

Jakeluosoite

Juridinen muoto

Postinumero ja -toimipaikka

Puhelin

Pankkitilin (IBAN) numero (tarvitaan vain tuenhakijalta)

Sähköpostiosoite

Pankin BIC-koodi

Yhteystietoni saa luovuttaa markkinointitarkoituksiin.
Yhteystietoni saa luovuttaa neuvonnallisiin tarkoituksiin.
3. LISÄTIETOJA

Ensisijaisen viljelijän/yhteyshenkilön on annettava tukihakemusta koskevat selvityspyynnöt, kuulemiskirjeet yms. tiedoksi muille hakijaosakkaille, -omistajille, -yhtiömiehille yms. Tiedoksiantovelvollisuuden laiminlyövä voi joutua vahingonkorvausvastuuseen (Hallintolaki
(434/2003) 56 §, 57 § ja 68 §).
4. ALLEKIRJOITUS
Vakuutan tällä lomakkeella olevat tiedot oikeiksi.
Paikka ja aika

Maatalouden viljelijätukiasiointiin valtuutetun allekirjoitus ja nimenselvennys tai maatilan kaikkien omistajien allekirjoitukset ja nimenselvennykset

Maatilan osalliset 101D, täyttöohje
Palauta lomake maatilan sijaintikunnan
maaseutuelinkeinoviranomaiselle, jos tietoihin on tullut
muutoksia.
Allekirjoita lomakkeen jokainen sivu ja merkitse niihin
tilatunnus sekä päivämäärä.
Osallisuus maatilaan
Lomake 101D on asiakastietoja koskeva perustietolomake, joka
on palautettava maatilan sijaintikunnan
maaseutuelinkeinoviranomaiselle, jos tietoihin on tullut
muutoksia. Ilmoita maatilaa koskevat perustiedot
Maatilalomakkeella 101A. Maatilan määritelmä on Hakuoppaassa. Ilmoita lomakkeella 101D maatilan ensisijaisen viljelijän ja
maatilaan liittyvien osallisten tiedot.
Huom. Et voi muuttaa maatilan asiointioikeuksia tällä
lomakkeella. Käytä Maatilan asiointioikeuksien
muutoslomaketta 457, jos haluat antaa asiointioikeudet
ensisijaiselle viljelijälle tai poistaa asiointioikeudet
ensisijaiselta viljelijältä.

Sähköpostiosoite. Voit ilmoittaa kohdassa ensisijaisen viljelijän
sähköpostiosoitteen.
Tuenhakijan pankkiyhteys Ilmoita IBAN-tilinumeron ja
rahalaitoksen BIC-koodi. Ilmoittamasi tilinumeron tulee olla
tuenhakijan tai tuenhakijalla tulee olla tilille käyttöoikeus.
Tuenhakijalla tarkoitetaan Tukihakemuslomakkeella 101B
tuenhakijaksi ilmoitettua henkilöä, yhteisöä tai yhteenliittymää.
Kaikki tuet maksetaan vain yhdelle ja samalle tilille.
Viranomaiset eivät jaa tukia esimerkiksi puolisoiden tai yhtymän
osakkaiden kesken, vaan se jää asianomaisten itsensä
tehtäväksi.
Tietojenluovutuksella markkinointitarkoituksiin tarkoitetaan
sitä, että ensisijaisen viljelijän yhteystiedot voidaan pyydettäessä
luovuttaa suoramarkkinointia sekä mielipide- ja
markkinatutkimuksia varten. Tiedonluovutuksella
neuvonnallisiin tarkoituksiin tarkoitetaan sitä, että ensisijaisen
viljelijän yhteystiedot voidaan pyydettäessä luovuttaa
neuvontajärjestöille, esimerkiksi MTK ry:lle tai ProAgrialle.
Rastita kohdat, jos suostut tietojen luovuttamiseen.
2. MAATILAN OSALLISET

Voit muuttaa seuraavia tietoja itse myös Vipu-palvelussa:
– Sähköposti
– Puhelinnumero
– Pankkitili
– Markkinointikiellot
– Vaihtoehtoinen postiosoite
– Asiointikieli
Muiden tietojen muuttaminen onnistuu vain paperilomakkeella.
1. MAATILAN ENSISIJAINEN VILJELIJÄ
Maatilan ensisijainen viljelijä on maatilanne yhteyshenkilö
viljelijätukiasioissa maataloushallinnon kanssa. Ensisijainen
viljelijä on luonnollinen henkilö, joka ensisijaisesti vastaa
maatilaan liittyvien asioiden hoidosta. Hänen velvollisuutensa on
antaa tiedoksi hakemuksia koskevat selvityspyynnöt,
kuulemiskirjeet, päätökset ja muut asiakirjat maatilan muille
omistajille ja asianosaisille.
Ilmoita ensisijaisen viljelijän yhteystietojen muuttumisesta
kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle tai tee muutos Vipupalvelussa.
Rastita Omistaja-kohta, jos ensisijainen viljelijä omistaa tai
hallitsee maatilaa yksin tai yhdessä muiden henkilöiden kanssa.
Ilmoita aina uuden ensisijaisen viljelijän tiedot.
Ilmoita Henkilön nimi -kohdassa ensisijaisen viljelijän nimi muodossa Etunimi Sukunimi.
Ilmoita Henkilötunnus-kohdassa ensisijaisen viljelijän henkilötunnus.
Puhelin. Ilmoita ensisijaisen viljelijän matkapuhelimen numero
ja lankapuhelimen numero suuntanumeroineen.

Osallisella tarkoitetaan maa- tai puutarhataloutta harjoittavaa,
maatilan kokonaan tai osittain omistavaa tai sitä hallitsevaa
– yksityistä henkilöä eli luonnollista henkilöä,
– juridista henkilöä, kuten osakeyhtiö, avoin- tai
kommandiittiyhtiö, osuuskunta tai yhdistys,
– luonnollisten yksityisten henkilöiden yhteenliittymää, kuten
kuolinpesä tai verotusyhtymä tai
– julkisyhteisöä, valtiota tai kuntaa.
Maatilalla voi olla myös useampi kuin yksi viljelijä, toisin sanoen
maatilan omistaa tai sitä hallitsee luonnollisten tai juridisten
henkilöiden muodostama yhteenliittymä, joka toimii
maatilayrittäjänä. Osalliseksi maatilaan voidaan katsoa myös
luonnollinen henkilö, jolla on osakkuus tai osallisuus maatilaa
hallitsevassa juridisessa henkilössä tai yhteenliittymässä, vaikka
luonnollinen henkilö ei osallistuisikaan päivittäiseen tilan
toimintaan. Osallisuudella tarkoitetaan esimerkiksi osakeyhtiön
toimitusjohtajaa, jolla ei ole omistusosuutta yhtiössä.
Yritysmuodon tulee ilmetä tuenhakijan nimestä, esimerkiksi
avoin yhtiö Meikäläinen & Meikäläinen, M. Meikäläisen
kuolinpesä. Maatilan osallisena voi olla myös henkilö, joka
osallistuu maa- ja puutarhatalouden harjoittamiseen ilman
omistus- tai hallintasuhdetta. Kun tila on yhteenliittymä,
merkitään myös tuenhakijaksi yhteenliittymä.
Puolisoiden yhteisomistuksessa olevan maatilan tuenhakijaksi
voidaan merkitä toinen tai molemmat puolisot. Molempien
puolisoiden on aina allekirjoitettava hakemukset, jos he
omistavat maatilan yhdessä.
Merkitse omistajaksi ne juridiset tai luonnolliset henkilöt, jotka
omistavat tilan. Jos henkilöllä on hallinnassa vuokratila, merkitse
vain hänet omistajaksi tällä lomakkeella, varsinaisia omistajia ei
merkitä. Omistaja-roolin tarkoituksena on antaa hallinnolle
tietoa maatilan omistussuhteista. Jos kysymyksessä on
maatalousyhtymä, kuolinpesä, yhteisö tai muu yhteenliittymä,
merkitse se omistajaksi. Ilmoita tällöin kunkin yhteisön
osakkaan tiedot ja roolit erikseen.

Maatilan osalliset 101D, täyttöohje
Omistajaksi merkittyjen on allekirjoitettava hakemukset tai
valtuutettava toinen henkilö allekirjoittamaan hakemukset
puolestaan.
Rastita Ei enää osallisena -kohta henkilöistä, jotka eivät enää ole
osallisena tilaan.
Ilmoita Henkilön, kuolinpesän, yhtymän tai yhteisön nimi kohdassa uuden osallisen nimi muodossa Etunimi Sukunimi.
Henkilötunnus tai Y-tunnus tai ry-tunnus. Ilmoita Y-tunnus
aina, jos tunnus on olemassa.
Maatilan juridinen muoto kertoo tilan omistusmuodon. Täytä
kohta, jos juridinen muoto on muuttunut. Juridisia muotoja
ovat:
01 Yksityinen henkilö (luonnollinen henkilö),
perheviljelmä
02 Perheyhtiö tai -yhtymä (MTY)
03 Kuolinpesä
04 Valtio
05 Kunta tai kuntayhtymä
06 Seurakunta
07 Säätiö, yhdistys
08 Osakeyhtiö (OY)
09 Osuuskunta
10 Avoin yhtiö (AY) tai kommandiittiyhtiö (KY)
11 Yhteismetsä
13 Koulu
14 Muu yritys
15 Tuotantorengas
Ilmoita osallisten juridiset muodot täydennettynä tarkenteella A,
B, C, D, E tai F. Jos osallinen on luonnollinen henkilö, tulee
juridisen muodon olla aina yksityinen henkilö. Sellaisella
osallisella, joka on lomakkeella 101B ilmoitettu tuenhakijaksi, voi
olla mikä tahansa alla luetelluista juridisista muodoista. Ilmoita
toiminimellä toimiva yksityinen elinkeinonharjoittaja koodilla 01
Yksityinen henkilö.
Osallisten juridiset muodot ja niiden koodit ovat seuraavat:
(*:llä merkityt eivät yleensä ole viljelijätukia hakevien juridisia
muotoja, katso selitteet luettelon jälkeen)
01 A Yksityinen henkilö/perheviljelmä: viljelijä
01 B Yksityinen henkilö: elinkeinonharjoittaja, yrittäjä*
01 C Yksityinen henkilö: kotitalous *
02 A Perheyhtiö tai -yhtymä
03 A Kuolinpesä
03 B Kuolinpesä: kotitalous*
04 A Valtion virasto
04 B Valtion liikelaitos
05 A Kunta
05 B Kunnallinen liikelaitos
05 C Kuntayhtymä
05 D Kuntayhtymän liikelaitos
06 A Seurakunta
07 A Säätiö
07 B Yhdistys
08 A Osakeyhtiö (OY)
09 A Osuuskunta
10 A Rekisteröity avoin yhtiö (AY) tai kommandiittiyhtiö (KY)
11 A Yhteismetsä

13 A
13 B
13 C
13 D
13 E
13 F
14 A
15 A

Koulu: kunta
Koulu: kuntayhtymä
Koulu: valtion virasto
Koulu: yritys, yhtiö
Koulu: säätiö
Koulu: yhdistys
Muu yritys
Tuotantorengas

Yleisin tuenhakijan juridinen muoto on yksityinen henkilö,
viljelijä 01 A. Koodilla 01 B tarkoitetaan muun yritystoiminnan
kuin maatalouteen liittyvän yritystoiminnan harjoittajaa.
Koodilla 01 C tarkoitetaan yksityishenkilöä, joka ei harjoita
maataloutta tai muuta yritystoimintaa; esimerkiksi
petovahinkokorvauksen hakija, jolla ei ole maatilaa. Perheyhtiö
tai -yhtymä 02 A tarkoittaa tuenhakijaa, jolla on saman suvun
jäsenten, mutta ei avio-/avopuolisoiden, yhdessä omistama tai
hallitsema tila, joka ei ole osakeyhtiö, avoin yhtiö tms. Myös
muiden kuin sukulaisten muodostamat yhtymät katsotaan
perheyhtiöiksi/-yhtymiksi vastaavalla tavalla. Kuolinpesän
juridisena muotona käytetään yleensä koodia 03 A, mutta
esimerkiksi petovahinkokorvauksen hakijana kuolinpesä, jolla ei
ole maatilaa, käyttää koodia 03 B. Ilmoita toiminimellä toimiva
yksityinen elinkeinonharjoittaja koodilla 01 Yksityinen henkilö.
Puhelin. Ilmoita matkapuhelimen numero ja lankapuhelimen
numero suuntanumeroineen.
Sähköpostiosoite. Voit ilmoittaa kohdassa sähköpostiosoitteen.
Tuenhakijan pankkiyhteys. Ilmoita IBAN-tilinumeron ja
rahalaitoksen BIC-koodi. Ilmoittamasi tilinumeron tulee olla
tuenhakijan tai tuenhakijalla tulee olla tilille käyttöoikeus.
Tuenhakijalla tarkoitetaan lomakkeella 101B tuenhakijaksi
ilmoitettua henkilöä, yhteisöä tai yhteenliittymää. Kaikki tuet
maksetaan vain yhdelle ja samalle tilille. Viranomaiset eivät jaa
tukia esimerkiksi puolisoiden tai yhtymän osakkaiden kesken,
vaan se jää asianomaisten itsensä tehtäväksi.
Tietojenluovutuksella markkinointitarkoituksiin tarkoitetaan
sitä, että osallisen yhteystiedot voidaan pyydettäessä luovuttaa
suoramarkkinointia sekä mielipide- ja markkinatutkimuksia
varten. Tiedonluovutuksella neuvonnallisiin tarkoituksiin
tarkoitetaan sitä, että osallisen yhteystiedot voidaan
pyydettäessä luovuttaa neuvontajärjestöille, esimerkiksi MTK
ry:lle tai ProAgrialle. Rastita kohdat, jos suostut tietojen
luovuttamiseen.
Täytä Maatilan osalliset -kohta jokaisesta maatilan osallisesta.
3. LISÄTIETOJA
Kohdassa voit kirjoittaa lisätietoja tilan omistussuhteista.
Tarvittaessa voit antaa tiedot myös erillisellä liitteellä.
4. ALLEKIRJOITUS
Lomakkeessa on oltava päiväys. Kaikkien maatilan omistajien ja
koko tilan vuokraajien on allekirjoitettava lomake. Kaikkien
omistajien allekirjoitus voidaan korvata viljelijätukiasiointiin
valtuutetun allekirjoituksella, valtakirjalla tai yhtiömuodoissa
nimenkirjoitusoikeudella. Huom. Allekirjoitus vaaditaan myös
osalliselta, joka luopuu tilan omistajuudesta (rasti Ei enää
osallisena -kohdassa).

