Blankett 156

ANMÄLAN

om besittningsöverföring av en hel gård
Myndighetens anteckningar
Blanketten mottagen,
datum

bUHQGHEHWHFNQLQJ

Bilagor, st

Mottagen av

Besittningsöverföringen lönar det sig att utföra i början av
stödåret, före utbetalningar för stödåret börjar.

Blanketten ska ifyllas med kulspetspenna eller på annat
bestående sätt och undertecknas.

Om överlåtaren erhållit förskott på stöd före besittningsöverföringen, utbetalas även den resterande delen av stödet
i fråga till överlåtaren.

Blanketten med tillhörande bilagor ska du inom 15 arbetsdagar från besittningsöverföringen lämna in till landsbygdsnäringsmyndigheten i den kommun där din gårdsbruksenhet
är belägen. Besittningsöverföring av hela gården kan
utföras VW|GnUOLJHQsenast 31.8.

Parterna i besittningsöverföringen kan antingen lämna in en
gemensam blankett eller var och en en egen blankett (156).

1. MED DENNA BLANKETT MEDDELAR JAG/VI ATT DET ÄR FRÅGA OM EN ÖVERFÖRING AV HELA GÅRDEN SOM
EN HELHET:
generationsväxling

annan besittningsöverföring

sammanslagning

som skett ______________ (datum)

som skett _________________ (datum)

som skett _______________ (datum)

2. UPPGIFTER OM DEN TIDIGARE BESITTAREN (ÖVERLÅTAREN)
Personbeteckning

Namn
Utdelningsadress

Postnummer och postanstalt

Juridisk form

E-postadress

FO-nummer

Telefonnummer

3. UPPGIFTER OM DEN NYA BESITTAREN (ÖVERTAGAREN) *) Om uppgifter om flera personer önskas ingå i uppgifterna
om övertagare meddelas de i punkt 7. Tilläggsuppgifter på blanketten.

Namn

Personbeteckning

Utdelningsadress

Postnummer och postanstalt

Juridisk form

E-postadress

FO-nummer

Telefonnummer

Bankkontonummer i IBAN-form

Bankens BIC-kod

4. BASUPPGIFTER OM GÅRDSBRUKSENHETEN
Gårdsbruksenhetens företagsnamn

Lägenhetssignum

Utdelningsadress
Kommun där gårdsbruksenheten är belägen

Postnummer och postanstalt
Juridisk form

Gårdsbruksenhetens huvudsakliga produktionsinriktning

Följande person uppfyller de villkor som gäller sökande av nationella stöd (åtminstone en person som uppfyller ålderskravet ska själv idka
jordbruk eller trädgårdsodling)
Namn:___________________________________________

Personbeteckning :__________________________________

*) Odlaren/kontaktpersonen ska delge de andra delägare, ägare, bolagsmän osv. som utgör sökande varje begäran om utredning,
registreringsanmälan, brev för hörande osv. som gäller stödansökan. Den som underlåter att fullgöra delgivningsskyldigheten kan bli
skadeståndsansvarig. (Förvaltningslagen (434/2003) 56 §, 57 § och 68 §).
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5. GENERATIONSVÄXLING ELLER ANNAN BESITTNINGSÖVERFÖRING AV HELA GÅRDEN SOM EN ENDA HELHET
TILL NY BESITTARE (Gårdens lägenhetssignum ändras inte).
Alla skiften som uppgetts på basskiftes- och jordbruksskiftesblanketten (102A och 102B) överförs till den nya besittaren
sådana som den tidigare besittaren har angett dem. Det är inte möjligt att efter 31.8. ändra mottagaren av arealstöd.
Den tidigare besittaren behåller högst 10 % av lägenhetens åkerareal som trädgårdsland; dock högst en hektar. Numret
på det skifte som behållits som trädgårdsland
, skiftets storlek ha. Stöd
har inte sökts för skiftet senast 17.6. (Basquide till stödansökan).

6. ÖVERFÖRING AV REFERENSKVANTITETEN FÖR SVIN- OCH FJÄDERFÄHUSHÅLLNING
Övertagaren ansöker om överföring av gårdens (kryss i rutan)
referenskvantitet för svin- och fjäderfähushållning
Gårdens tidigare besittare/överlåtare har rätt att utanför besittningsöverföringen lämna den del av driftscentrumet där
bostadsbyggnaderna ligger, samt ett åkerområde för odling av trädgårdsväxter som behövs i det egna hushållet eller för
uppförande av ett bostadshus. Området kan utgöra högst 10 % av den åkerareal som är föremål för överföringen, dock inte
mer än 1 ha.

7. TILLÄGGSUPPGIFTER

8. UNDERSKRIFT
Tidigare besittare

Ny besittare

Jag försäkrar att uppgifterna ovan är riktiga.
Hela lägenheten överförs i sin helhet till en enda
besittningstagare. Jag vet att stöd betalas på de
villkor som anges i Basguide till stödansokan till den
av parterna i besittningsöverföringen som uppfyller
villkoren för beviljande av stödet.

Jag försäkrar att uppgifterna ovan är riktiga.
Genom att underteckna denna blankett tar jag hela gården inklusive
dess djur i min besittning. Jag vet att stöd betalas på de villkor som
anges i Basguide till stödansokan till den av parterna i besittnings
överföringen som uppfyller villkoren för beviljande av stödet. Jag
svarar för de förpliktelser som hänför sig till de stöd / bidrag som
lägenheten ansökt om såsom för mina egna(bl.a. ett eventuellt hot
om sanktioner gällande EU-djurbidrag som uppstått under den
tidigare besittarens besittningstid).

Gårdens nya besittare ser i Viputjänsten alla uppgifter
om gården för tidigare år (bl.a. skiftesuppgifter,
förbindelser, uppgifter om stödbetalningar, utmätningar
och pantsättningar) när gårdens lägenhetssignum
förblir oförändrat. Jag ger gårdens nya besittare rätt att
se uppgifterna för tidigare år.
Ja

Nej

Ort och datum
Underskrift och namnförtydligande (allas underskrifter och namnförtydligande eller fullmakter, om den tidigare besittaren är ett samfund,
en sammanslutning eller ett dödsbo)

Ort och datum
Underskrift och namnförtydligande (allas underskrifter och namnförtydligande eller
fullmakter, om den nya besittaren är ett samfund, en sammanslutning eller ett dödsbo)

Viktigt att komma ihåg
· Nöt-, får- och getgårdarna ska lämna in blankett 462 för deltagande vid besittningsöverföring av en hel gård
· gYHUI|ULQJDYPLOM|RFKHNRI|UELQGHOVHUVDPWPLOM|DYWDO EODQNHWW RFKI|UELQGHOVHRPHUVlWWQLQJI|UGMXUHQVGMXUHQV
YlOEHILQQDQGH EODQNHWW WLOOGHQQ\DEHVLWWDUHQVNDV|NDVLQRPDUEHWVGDJDUIUnQGHWDWWlJDQGH
EHVLWWQLQJVUlWWHQ|YHUI|UGHVQlUGHQQ\DEHVLWWDUHQLQWHKDUHQVnGDQI|UELQGHOVHHOOHUHWWVnGDQWDYWDOVHGDQWLGLJDUH
· Uppgifterna om delaktiga i gårdsbruksenheten ska alltid vara uppdateradeGör ändringarna i uppgifterna om delaktiga med
blankett 101D
· %HK|ULJKHWHQWLOOHWMlQVWHUXSSGDWHUDVPHGEODQNHWW
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