Sokerijuurikkaan kuljetustuki
2020

Lomake 178

Tuki maksetaan vähämerkityksisenä
eli de minimis –tukena.
Toimita lomake maatilan sijaintikunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle viimeistään 10.3.2021.

Hakijan nimi

Viranomaisen merkinnät
Lomake vastaanotettu kunnassa, pvm

Asiatunnus

Henkilötunnus/Y-tunnus

Yhteyshenkilön nimi

Vast.ottaja

Tilatunnus

Puhelinnumero(t)

1. Sokerijuurikkaan viljelysopimuksen numero vuonna 2020
302
2. Maatalousyrityksen verovuosi
Kaksi edeltävää verovuotta ja kuluva verovuosi ovat täysiä kalenterivuosia (1.1. ‐ 31.12.)
Ellei, ilmoita verovuodet (täytä muodossa pv.kk.20vv ‐ pv.kk.20vv):
Kuluva verovuosi
Edellinen verovuosi
Sitä edeltävä verovuosi

3. Aiemmat de minimis -tuet
En ole saanut maatalouden ulkopuolisia de minimis -tukia kuluvan verovuoden ja kahden edeltävän verovuoden aikana
Tuen myöntäjä/tuki

Tukimäärä, euroa

Tuen myöntämisajankohta

4. Lisätietoja

5. Allekirjoitus
Vakuutan tällä lomakkeella olevat tiedot oikeiksi.
Paikka ja aika
Maatilan kaikkien omistajien allekirjoitukset ja nimenselvennykset tai maatalouden viljelijätukiasiointiin valtuutetun allekirjoitus ja nimenselvennys.

178

27.1.21

YLEISTÄ
Sokerijuurikkaan kuljetustuki on kansallisesti rahoitettava tuki, jota maksetaan sokerijuurikkaan viljelijöille korvaamaan sokerijuurikkaan kuljetuksesta aiheutuneita kustannuksia.
Voit hakea tukea, jos olet viljellyt vuonna 2020 sokerijuurikasta ja sinulla on viljelysopimus vuoden 2020
tuotannosta sokeritehtaan (Sucros Oy) kanssa.

TUEN HAKEMINEN
Hae tukea viimeistään 10.3.2021 Vipu-palvelussa tai lomakkeella 178. Hakemuslomake on saapunut
ajoissa, jos se on leimattu postissa viimeisenä hakupäivänä kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle
osoitettuna. Myöhässä jätetty hakemus hylätään.
Voit halutessasi perua hakemuksesi. Ilmoita perumisesta kirjallisesti kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle.
Tuki peritään takaisin, jos se on maksettu virheellisesti tai perusteetta.
Voit vaatia oikaisua tukipäätökseen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksesta (ELY-keskus) tai Ahvenanmaalla Ahvenanmaan valtionvirastosta.

HAKUPERUSTEET
Sokerijuurikkaan kuljetustuki myönnetään sokerijuurikkaan viljelijälle. Tuki määräytyy sokerijuurikkaan
viljelysopimuksen sopimusmäärän ja kuljetusmatkan perusteella. Viljelysopimuksen tulee koskea markkinointivuotta 2020/2021. Kuljetusmatka on viljelysopimuksessa mainittu keskimääräinen kuljetusetäisyys tehtaalle lyhintä liikennöitävissä olevaa tiereittiä pitkin.
Sucros Oy on toimittanut hallinnolle edellä mainitut tiedot. Tuki maksetaan näiden tietojen perusteella.
Kansallisen tuen myöntämisen edellytyksenä on, että sinä tai puolisosi olette olleet tukivuotta edeltävän
kalenterivuoden viimeisenä päivänä vähintään 18-vuotias eli jompikumpi teistä on ollut 31.12.2019 vähintään 18-vuotias. Jos tilaa viljelee useampi henkilö yhdessä tai yhteisömuodossa, vähintään yhden viljelijän, yhtiömiehen, jäsenen tai osakkaan on täytettävä ikävaatimus, lukuun ottamatta julkisyhteisöä, ja
harjoittaa maa- tai puutarhataloutta.

De minimis -tuet eli niin sanotut vähämerkityksiset tuet
Sokerijuurikkaan kuljetustuki myönnetään maatalouden de minimis -tukena. Maatalousalalla de minimis
-tukia voidaan myöntää yritystä kohti kolmen verovuoden aikana korkeintaan 20 000 euroa. Kaikkia de
minimis -tukia voidaan myöntää yhtä yritystä kohti yhteensä korkeintaan 200 000 euroa kolmen verovuoden aikana.
Yhdellä yrityksellä tarkoitetaan kaikkia niitä yrityksiä, joiden välillä vallitsee vähintään yksi seuraavista
suhteista:
a) yrityksellä on enemmistö toisen yrityksen osakkeenomistajien tai jäsenten äänimääristä;

b) yritys on oikeutettu asettamaan tai erottamaan toisen yrityksen hallinto-, johto- tai valvontaelimen
jäsenten enemmistön;
c) yrityksellä on oikeus käyttää määräysvaltaa toisessa yrityksessä tämän kanssa tehdyn sopimuksen
taikka tämän perustamisasiakirjan, yhtiöjärjestyksen tai sääntöjen määräyksen nojalla;
d) toisen yrityksen osakkeenomistajana tai jäsenenä olevan yrityksen hallinnassa on toisen yrityksen
muiden osakkeenomistajien tai jäsenten kanssa tehdyn sopimuksen nojalla yksin enemmistö kyseisen
yrityksen osakkeenomistajien tai jäsenten äänimäärästä.
Yritysten sulautuessa tai yrityskauppojen tapauksessa kaikki sulautuville yrityksille aiemmin maksetut de
minimis- tuet otetaan huomioon, kun seurataan 20 000 euron rajan täyttymistä. Jos yksi yritys jaetaan
kahdeksi tai useammaksi erilliseksi yritykseksi, ennen jakoa myönnetty tuki on kohdennettava tuesta
hyötyneelle yritykselle eli sille, joka hoitaa jatkossa ne toiminnot, joihin de minimis -tuki myönnettiin.
Hakija on velvollinen ilmoittamaan aiemmin saamansa de minimis –tuet silloin, kun hän hakee tukea,
joka myönnetään de minimis –tukena.

TUEN MÄÄRÄ JA MAKSU
Sokerijuurikkaan kuljetustuki maksetaan sokerijuurikkaan kuljetusmatkan ja sopimusmäärän perusteella
seuraavasti:
Taulukko 1. Tuen määrä
Kuljetusmatka (km)
enintään 5
5,1 – 10
10,1 – 15
15,1 – 20
20,1 – 25
25,1 – 30
30,1 – 35
35,1 – 40
40,1 – 45
45,1 – 50
50,1 – 60
60,1 – 70
70,1 – 80
80,1 – 90
90,1 – 100
100,1 – 110
110,1 – 120
120,1 – 130
130,1 – 140
140,1 – 150
150,1 – 160
yli 160

Tuki (e/tonni)
4,68
4,82
5,11
5,53
6,10
6,81
7,52
8,23
9,08
9,94
10,93
11,92
13,06
14,20
15,47
16,75
18,46
19,88
22,01
24,14
26,98
31,24

Tukeen on varattu yhteensä 0,8 miljoonaa euroa. Tuki maksetaan kesällä 2021. Pienin maksettava tuen
määrä on 100 euroa.

HAKULOMAKKEEN 178 TÄYTTÖOHJE
Ilmoita tuenhakija. Käytä tilatunnuksena maatilasi tilatunnusta. Tilatunnus on pakollinen tieto.

1. Sokerijuurikkaan viljelysopimuksen numero vuonna 2020
Ilmoita viljelijänumero viljelysopimuksesta, joka sinulla on tehty sokerijuurikkaan viljelystä vuonna 2020
Sucros Oy:n kanssa. Viljelijänumeron löydät viljelysopimuksesta.
Jos sinulla on useampia sopimuksia, joiden perusteella haet tukea, ilmoita ne tässä tai Lisätietoja -kohdassa.

2. Maatalousyrityksen verovuosi
Ilmoita kohdassa, mikä on maatalousyrityksesi verovuosi kuluvana verovuonna ja kahtena edellisenä
verovuonna. Jos verovuodet eivät ole täysiä kalenterivuosia, ilmoita poikkeavat ajanjaksot. Kesäkuu
2021 tulee sisältyä kuluvaan verovuosijaksoon. Päivämäärät eivät saa olla päällekkäin verovuosien välillä. Lisätietoja verovuosista voit kirjoittaa Lisätietoja -kohtaan.

3. Aiemmat de minimis –tuet
Merkitse kohtaan kaikki ne de minimis -tuet, jotka maatalousyrityksellesi on myönnetty kuluvan verovuoden ja kahden edeltävän verovuoden aikana muualta kuin Maaseutuvirastosta ja Ruokavirastosta.
Huom. Maaseutuviraston ja Ruokaviraston maksamia maatalouden de minimis -tukia ei tarvitse ilmoittaa, koska ne ovat maataloushallinnon tiedossa.
Jos kyseisenä ajanjaksona maatalousyrityksellenne ei ole myönnetty muita de minimis -tukia, rastita
kohta En ole saanut maatalouden ulkopuolisia de minimis -tukia kuluvan verovuoden ja kahden edeltävän verovuoden aikana.
Ilmoita tuen myöntäjä, maksettu tuen määrä euroina kahden desimaalin tarkkuudella sekä tuen myöntämisajankohta. Tuen myöntämisajankohdan löydät tuen myöntöpäätöksestä.

4. Lisätietoja
Voit kirjoittaa tähän lisätietoja kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle esimerkiksi verovuosista tai viljelysopimuksista. Lisätiedon voit jättää myös liitteenä.

5. Allekirjoitus
Allekirjoita ja päivää lomake. Samalla vakuutat lomakkeella ilmoitetut tiedot oikeiksi.

Kaikkien maatilan omistajien ja koko tilan vuokraajien on allekirjoitettava lomake. Kaikkien omistajien ja
vuokraajien allekirjoitus voidaan korvata viljelijätukiasiointiin valtuutetun allekirjoituksella, valtakirjalla
tai yhtiömuodoissa nimenkirjoitusoikeudella.
Lomakkeen tiedot tallennetaan maatilarekisteriin. Rekisteritietoja käytetään mm. tuki- ja maksuhakemusten käsittelyyn. Tietoja luovutetaan ulkopuolisille vain, jos laissa säädetyt edellytykset tietojen luovuttamiselle ovat olemassa. Maatilarekisterin tietoja voidaan luovuttaa esim. viranomaistehtävien hoitamista ja tieteellistä tutkimusta varten. Lisätietoja henkilötietojen käsittelystä saat Internetistä osoitteessa ruokavirasto.fi -> Tietoa meistä -> Tietosuoja.

SOVELLETTAVAT SÄÄDÖKSET
•

•

•
•
•
•

Komission asetus (EU) N:o 1408/2013, annettu 18 päivänä joulukuuta 2013, Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 107 ja 108 artiklan soveltamisesta vähämerkityksiseen tukeen maatalousalalla. EUVL L 352, 24.12.2013, s. 9−17, muut. EUVL L 51 I, 22/2/2019 s. 1-6.
Komission asetus (EU) N:o 1407/2013 Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 107 ja 108
artiklan soveltamisesta vähämerkityksiseen tukeen. EUVL L 352, 24.12.2013, s. 1-8
Laki maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista (1559/2001) muutoksineen
Laki maatalouden tukien toimeenpanosta (192/2013)
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2020 maksettavasta sokerijuurikkaan kuljetustuesta (x/2021)
Ruokaviraston määräys kansallisten tukien hakemisesta 2021 (13/2020)

EU-säädökset: http://eur-lex.europa.eu/fi/index.htm
Kansalliset säädökset: www.finlex.fi
Ruokaviraston määräykset:
http://www.finlex.fi/fi/viranomaiset/normi/440002/

