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Lomake 462

Voimassa olevan osallistumisilmoituksen
siirtäminen koko tilan hallinnan siirrossa

Toimita tämä lomake ja lomake 156 maatilasi sijaintikunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle 15 työpäivän kuluessa hallinnan siirrosta.

Viranomaisen vastaanottomerkinnät
Lomake vastaanAsiatunnus
Vastaanottaja
otettu, pvm.

1. Koko tilan hallinnan siirron tyyppi

Täytä lomake kuulakärkikynällä tai muulla pysyvällä tavalla.
Jos

Sukupolvenvaihdos

Muu hallinnan siirto

Yhdistäminen

2. Uusi haltija (jatkaja)
Nimi

Tilatunnus

3. Entinen haltija (luopuja)
Nimi

Tilatunnus

4. Siirrettävät tuet
Kansalliset kotieläintuet (tukialue C)
Nautojen pohjoinen eläinyksikkötuki ja teurasnautojen pohjoinen kotieläintuki
Uuhien pohjoinen kotieläintuki
Kuttujen pohjoinen kotieläintuki
Koko tilan hallinnan siirrossa kaikki luopujan eläimet on siirrettävä uudelle haltijalle. Osaa eläimistä ei voida jättää luopujan hallintaan koko tilan hallinnan siirrossa. Yhdistyvien tilojen kaikki eläimet on siirrettävä yhdistämisessä muodostuvan tilan (tilatunnuksen) hallintaan eläinrekistereissä.
Jos ennakko on maksettu luopujalle, myös lopullinen tuki maksetaan luopujalle.
Yhdistyvien tilojen eläinten kerryttämät tuet maksetaan yhdistymisessä muodostuneelle tilalle. Jo maksettu ennakko peritään takaisin tilalta, jonka tilatunnus jää pois käytöstä.
5. Allekirjoitus
Euroopan maatalouden tukirahastosta ja Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta maksetut tuet vuodelta 2021 julkaistaan EU-tukitietojen hakupalvelussa. Tietoja voi tarkastella hakupalvelussa joko kalenteri- tai varainhoitovuosittain. EU:n varainhoitovuosi on vuoden mittainen jakso (16.10.–15.10.). Tietoja ei julkaista, jos kaikkien em.
rahastojen kautta saamiesi tukien tukisumma vuodessa on enintään 1250 euroa. Kokonaan kansallisesti rahoitettuja tukia
ei julkaista, koska EU-säädökset tukien julkaisemisesta koskevat vain EU-rahastoista maksettuja tukia. Komission
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tavoitteena on lisätä maaseuturahastojen käytön läpinäkyvyyttä, minkä vuoksi komissio edellyttää, että myös yksityishenkilöiden tukitiedot julkaistaan.
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 §).
Maaseutuelinkeinohallinnon tietojärjestelmiin kerätään henkilötietoja viranomaistehtävien hoitamista varten. Sinulla on
oikeus saada tiedot esimerkiksi rekisterinpitäjästä, henkilötietojen käsittelyn tarkoituksesta sekä tietojen säännönmukaisista luovutuksista. Voit lukea asiasta tarkemmin Tuenhakijan perusoppaan Hakemisen edellytykset ja tuenhakijan oikeudet -luvusta.

Entinen haltija (luopuja)
Vakuutan tällä lomakkeella ja sitä seuraavissa liitteissä antamani tiedot oikeiksi. Samalla ilmoitan saaneeni tietooni hakemuksessa hakemieni tukien myöntämisen edellytykset ja virheellisistä tiedoista aiheutuvat tukien menetykset. Olen tietoinen siitä, että toimivaltainen viranomainen voi suorittaa tilallani tarkastuksen ennalta
ilmoittamatta.
Paikka ja aika

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

Uusi haltija (jatkaja)
Vakuutan tällä lomakkeella ja sitä seuraavissa liitteissä antamani tiedot oikeiksi. Samalla ilmoitan saaneeni tietooni hakemuksessa hakemieni tukien myöntämisen edellytykset ja virheellisistä tiedoista aiheutuvat tukien menetykset. Olen tietoinen siitä, että toimivaltainen viranomainen voi suorittaa tilallani tarkastuksen ennalta
ilmoittamatta.
Paikka ja aika

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

Liitteet ___kpl.
Esim. luopujan ja jatkajan välinen sopimus siitä, että lopullinen kotieläintuki maksetaan jatkajalle. Se on toimitettava kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle ennen kotieläintuen lopullista maksamista.
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