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ILMOITUS
OSALLISTUMISESTA/
OSALLISTUMISEN PERUMISESTA
EU:n eläinpalkkioihin ja kansallisiin kotieläintukiin

Viranomaisen vastaanottomerkinnät

Toimita ilmoitus maatilasi talouskeskuksen sijaintikunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle.

Lomake vastaanotettu,
pvm.

Asiatunnus

Vastaanottaja

Viimeistään 17.6.2019 jätetty osallistumisilmoitus tulee
voimaan tukivuodelle 2019.
Täytä lomake kuulakärkikynällä tai muulla pysyvällä
tavalla.

1 HAKIJA
Hakijan nimi

Tilatunnus

2 ILMOITUS OSALLISTUMISESTA
Osallistun seuraaviin tukijärjestelmiin:
EU:n eläinpalkkiot
A

Nautapalkkio (koko maassa)

B

Lypsylehmäpalkkio (AB-alueella)

C

Lammas- ja vuohipalkkiot (AB-alueella uuhet ja kutut, koko maassa teuraskaritsat ja -kilit)

Kansalliset kotieläintuet (tukialue C)
D

Nautojen pohjoinen eläinyksikkötuki ja teurasnautojen pohjoinen kotieläintuki

E

Uuhien pohjoinen kotieläintuki

F

Kuttujen pohjoinen kotieläintuki

Osallistumisilmoitusta ei jätetä vuosittain. Osallistumisilmoitus on voimassa siihen saakka, kun tukijärjestelmä
lakkautetaan tai peruutat osallistumisesi.
3 ILMOITUS OSALLISTUMISEN PERUMISESTA
Perun osallistumiseni seuraaviin tukijärjestelmiin:
EU:n eläinpalkkiot
A

Nautapalkkio

B

Lypsylehmäpalkkio

C

Lammas- ja vuohipalkkiot

Kansalliset kotieläintuet
D

Nautojen pohjoinen eläinyksikkötuki ja teurasnautojen pohjoinen kotieläintuki

E

Uuhien pohjoinen kotieläintuki

F

Kuttujen pohjoinen kotieläintuki

Kun perut samana hakuaikana jätetyn osallistumisilmoituksen, peruminen tulee voimaan heti.
Kun perut ennen 2019 hakua jätetyn osallistumisilmoituksen, eläintuet myönnetään sinulle vielä perumisvuodelta.
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4 ALLEKIRJOITUS
Vakuutan, että:
 tiedän EU:n eläinpalkkioiden ja kansallisten kotieläintukien myöntämisen edellytykset. Lisäksi tiedän osallistumisen
perumisen vaikutukset eläinpalkkioiden ja kansallisten kotieläintukien myöntämiseen.
 pidän eläinrekistereiden ja -luetteloiden tiedot ajan tasalla. Ilmoitan eläinrekistereihin myös eläimiä koskevat virheet
ja puutteet.
 olen tietoinen siitä, että EU:n eläinpalkkioissa myös mahdollisesti palkkiokelpoiset eläimet, joista havaitaan, ettei niitä
ole asianmukaisesti tunnistettu tai rekisteröity, voivat aiheuttaa valvonnassa seuraamuksia.
 toimivaltainen viranomainen voi suorittaa tilallani tarkastuksen, jossa olen valmis avustamaan.
 jos lopetan nautakarja-, lammas- ja/tai vuohitalouden harjoittamisen, ilmoitan siitä eläinrekisteriin ja kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle sekä perun osallistumiseni tukijärjestelmään.
Paikka ja aika

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

EU:n eläinpalkkiot
Rastita kohta A, B ja/tai C, jos haet EU:n eläinpalkkioita. Lue tarkemmat tukiehdot EU:n eläinpalkkiot – vuoden
2019 hakuohjeista.
Kansalliset kotieläintuet
Rastita kohta D, E ja/tai F, jos haet pohjoisia kotieläintukia. Lue tarkemmat tukiehdot Pohjoinen kotieläintuki –
vuoden 2019 hakuohjeista.
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