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Ilmoitus pinta-alatukihakemuksen osittaisesta tai koko 
hakemuksen perumisesta  

 Lomake 145   

 
 Viranomaisen merkinnät 

Toimita lomake maatilan sijaintikunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle. Ilmoita lomakkeella 102A, jos tukien perumisen li-
säksi lohko tai sen osa poistuu hallinnastasi. Ilmoita lomakkeella 102C, jos lohko tai sen osa poistuu kokonaan maatalouskäy-
töstä. 

Et voi palauttaa lomaketta sen jälkeen, kun olet saanut tiedon tilavalvonnasta ja/tai hallinnollisesta valvonnasta, jossa on ha-
vaittu sääntöjenvastaisuuksia peruutettavassa hakemuksessa tai peruutettavissa (yksittäisissä) lohkoissa. 

 Lomake saapunut, 
pvm. 

Asiatunnus Vastaanottaja 

    

HUOM! Poikkeus kerääjäkasvit. 

1. Hakijan tiedot 
Nimi Tilatunnus 
  

2. Pinta-alatukihakemuksen peruminen 

 Perun koko pinta-alatukihakemuksen vuodelta ________. En ole oikeutettu pinta-alatukiin. 

 Perun pinta-alatukihakemuksen seuraavien lohkojen/tukityyppien osalta vuodelta ________. En ole oikeutettu samaan tukea lohkosta/tukityypistä. 
LOHKO PERUTTAVA TUKI (rasti ruutuun) 

Ri-
vi-
nro 

Peruslohkon tunnus Peruslohkon nimi 
Kasvu-
lohkon 
tunnus 

Peruttava  
pinta-ala  

(vähin. 0,01 
ha) 

Perus- ja 
viherryttä-

mistuki 
Peltokasvi-

palkkio 
Nuoren vil-
jelijän tuki 

(EU) 

Luonnon-
haittakor-

vaus 

Luonnonhait-
takorvauksen 
kotieläinkoro-

tus 

Ympäris-
tökorvaus 

Luonnonmu-
kaisen tuotan-
non korvaus 

Muut tuet.  
Kirjoita peruttava tuki / 

toimenpide 

1             

2             

3             

4             

5             

6             

7             
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3. Lisätietoja 
 

4. Allekirjoitus 
Vakuutan edellä olevat tiedot oikeiksi. 
Paikka ja aika Maatalouden viljelijätukiasiointiin valtuutetun allekirjoitus ja nimenselvennys tai maatilan kaikkien omistajien allekirjoitukset ja nimenselvennykset 

  
 
Peru hakemus aina kirjallisesti. Merkitse minkä vuoden tukia perut.  

Merkitse peruttava pinta-ala kahden desimaalin tarkkuudella peruslohkon, kasvulohkon tai 
kasvulohkon osan kohdalle.  

Toimita peruttavasta pinta-alasta liitekartta silloin, kun perut vain osasta kasvulohkoa 
tuen/korvauksen. 

Peruminen on tehtävä ennen 
- tietoa aiotusta tilavalvonnasta 
- tietoa hallinnollisessa valvonnassa havaituista sääntöjenvastaisuuksista. 

Tämän jälkeen ei ole enää mahdollista muuttaa lohkoa tai sen osaa viljelemättömäksi tai 
perua lohkolta tukia. 

Voit perua tällä lomakkeella peruslohkon lisäksi myös kasvulohkon tai sen osan, jolla tu-
kiehdot eivät täyty. Jos havaitset kylvötiedoissa (kasvilaji ja/tai pinta-ala) virheitä päätuki-
haun päättymisen jälkeen, peru hakemus seuraamusten välttämiseksi välittömästi virheelli-
siltä osin tai tee hakemukseen oma-aloitteinen korjaus. 

Perumisen vaikutukset 
Peruutus on sitova. Et saa ilmoittamaasi tukea/korvausta perutusta alasta/lohkosta. Kun 
perut lohkolta perus- ja viherryttämistuen hakemukset, nuoren viljelijän tuki (EU) hylätään, 
vaikka et olisi sitä erikseen perunut. Koko hakemuksen perumisen jälkeinen tilanne on ku-
ten ennen hakemuksen tekoa. 

Perumisen vaikutukset luonnonhaittakorvauksessa ja ympäristökorvauksessa 
o Peru samalta alalta luonnonhaittakorvauksen kotieläinkorotus, jos perut lohkolta 

luonnonhaittakorvauksen. Kotieläinkorotuksen voit perua erillisenä, jos katsot, 
ettei eläintiheys tule täyttymään. 

o Peru lohkolta koko ympäristökorvaus rastittamalla Ympäristökorvaus-sarake. 
o Jos perut lohkolta vain yhden tai useamman ympäristökorvauksen toimenpiteen, 

merkitse sarakkeeseen Muut tuet peruttavan toimenpiteen numero.  

Toimenpiteiden numerot ovat 
1 = Lietelannan sijoittaminen peltoon 
2 = Ravinteiden ja orgaanisten aineiden kierrättäminen 
3 = Valumavesien hallinta 
4 = Ympäristönhoitonurmet (suojavyöhykkeet, monivuotiset ympäristönurmet, 
luonnonhoitopeltonurmet) 
5 = Orgaanisen katteen käyttö puutarhakasveilla ja siemenperunalla 
6 = Peltojen talviaikainen kasvipeitteisyys 
7 = Peltoluonnon monimuotoisuus (viherlannoitusnurmet, kerääjäkasvit, moni-
muotoisuuspellot, saneerauskasvit) 
8 = Puutarhakasvien vaihtoehtoinen kasvinsuojelu 

HUOM! Voit perua lohkolta tai osasta lohkoa Kerääjäkasvi-toimenpiteen 15.8 asti, vaikka 
valvonnasta olisi ilmoitettu aikaisemmin. Voit perua Kerääjäkasvi-toimenpiteen 15.8 jäl-
keenkin, jos valvonnasta ei ole ilmoitettu aikaisemmin. 
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