Blankett 178

Transportstöd för sockerbeta 2019
Stödet betalas som statligt stöd av
mindre betydelse s.k. de minimis –stöd.

Lämna in blanketten senast 27.3.2020 till landsbygdsnäringsmyndigheten i den kommun där gårdsbruksenheten är belägen.

Myndighetens anteckningar

Sökandens namn

Personbeteckning/FO-nummer

Blanketten mottagen i kommu- Ärendenummer
nen, datum

Kontaktpersonens namn

Mottagare

Lägenhetssignum

Telefonnummer

1. Nummer av sockerbetans odlings kontrakt 2019
302
2. Jordbruksföretagets skatteår
Det Innevarande skatteåret är och de två föregående skatteåren har varit hela kalenderår (1.1. - 31.12.)
Om inte, anmäl skatteår följande (använd formen dd.mm.20åå - dd.mm.20åå):
Innevarande skatteår
Föregående skatteår
Förrförra skatteåret

3. Tidigare de minimis -stöd
Jag har inte fått andra än jordbrukssektorns de minimis-stöd under innevarande och de två förgående skatteåren
Stödet beviljats av/stöd

Stödbelopp, euro

Tidpunkt då stödet beviljades

4. Ytterligare information

5. Underskrift
Jag försäkrar att uppgifterna på denna blankett är riktiga.
Ort och tid
Underskrift och namnförtydligande av alla som äger gården eller av den som bemyndigats I fråga om ansökningar om jordbrukarstöd.

ALLMÄNT
Transportstöd för sockerbeta är ett nationellt finansierat stöd, som betalas till sockerbetsodlare som ersättning för de kostnader som förorsakas av transporten av sockerbetor.
Du kan ansöka om stöd om du har odlat sockerbeta år 2019 och har ett odlingskontrakt om
2019 års produktion med sockerfabriken (Sucros Ab).

Ansökan om stöd
Sök stöd senast 27.3.2020 i Viputjänsten eller
med blankett 178. Ansökningsblanketten har inkommit i tid om den är poststämplad den sista
ansökningsdagen och riktad till kommunens
landsbygdsnäringsmyndighet. En för sent inlämnad ansökan förkastas.
Om du vill kan du återta din ansökan. Underrätta kommunens landsbygdsnäringsmyndighet
skriftligen om återtagandet.
Stödet återkrävs om det har betalats ut felaktigt
eller utan grund.
Du kan begära omprövning av stödbeslutet hos
närings-, trafik- och miljöcentralen (NTM-centralen) eller på Åland hos statens ämbetsverk
på Åland.

Ansökningsgrunder
Transportstöd för sockerbeta beviljas sockerbetsodlare. Stödet fastställs utifrån den
kontraktsmängd som anges i odlingskontraktet
för sockerbeta och transportsträckan.
Odlingskontraktet måste gälla regleringsåret
2019/2020. Transportsträckan är det i
odlingskontraktet nämnda genomsnittliga
transportavståndet till fabriken längs kortaste
trafikerbara vägrutt.

Sucros Ab har gett förvaltningen de ovan
nämnda uppgifterna. Stödet utbetalas på basis
av dessa uppgifter.
Ett villkor för att nationellt stöd ska beviljas är
att du eller din maka/make var minst 18 år den
sista dagen i det kalenderår som föregick stödåret, dvs. någondera av er var minst 18 år
31.12.2018. Om gården odlas av flera personer
tillsammans eller i sammanslutningsform, bortsett från offentliga samfund, måste minst en
jordbrukare, bolagsman, medlem eller delägare
uppfylla ålderskravet och utöva jordbruk eller
trädgårdsodling.

De minimis -stöd, dvs. stöd av mindre
betydelse
Transportstöd för sockerbeta betalas som ett
de minimis -stöd inom sektorn för produktion
av jordbruksprodukter. Det är möjligt att under
en period av tre beskattningsår bevilja ett företag högst 20 000 euro i de minimis-stöd inom
jordbrukssektorn. Sammanlagt kan de minimisstöden av olika slag till ett enda företag uppgå
till högst 200 000 euro under en treårsperiod.
Med ett enda företag avses alla företag som har
minst ett av följande förhållanden till varandra:
a) Ett företag innehar majoriteten av aktieägarnas eller delägarnas röster i ett annat företag.
b) Ett företag har rätt att utse eller entlediga en
majoritet av ledamöterna i ett annat företagsstyrelse, ledning eller tillsynsorgan.
c) Ett företag har rätt att utöva ett bestämmande inflytande över ett annat företag enligt
ett avtal som är slutet med detta eller enligt en
bestämmelse i det företagets stadgar.
d) Ett företag som är aktieägare eller delägare i
ett annat företag förfogar till följd av en överenskommelse med andra aktieägare eller delägare i företaget ensamt över en majoritet av
rösterna för aktierna eller andelarna i det företaget.

Vid företagskoncentrationer (= fusioner) och företagsförvärv ska allt de minimis-stöd som beviljats någotdera av de tidigare företagen beaktas för att fastställa om gränsen 20 000 euro
överskrids. Om ett företag delas upp i två eller
flera separata företag ska de minimis-stöd som
beviljats före uppdelningen tilldelas det företag
som gynnats av det, vilket i princip är det företag som tar över de verksamheter för vilka de
minimis-stödet har använts.
Sökanden är skyldig att vid ansökan om stöd
som beviljas som de minimis-stöd uppge beloppen av tidigare erhållna de minimis-stöd.

Stödbelopp och utbetalning
Transportstöd för sockerbeta betalas enligt
sockerbetornas transportsträcka och kontraktsmängden enligt följande:
Transportsträcka Stöd
km
euro/ton
högst 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
över 160

3,68
3,79
4,01
4,35
4,79
5,35
5,91
6,47
7,14
7,81
8,59
9,37
10,26
11,16
12,16
13,16
14,50
15,62
17,29
18,97
21,20
24,55

För stödet har reserverats ett anslag om sammanlagt 0,8 miljoner euro. Stödet betalas ut

hösten 2020. Det minsta stödbelopp som betalas är 100 euro.

ANVISNINGAR FÖR IFYLLANDET AV
ANSÖKNINGSBLANKETT 178
Uppge den som ansöker om stödet. Som lägenhetssignum ska du använda din gårds lägenhetssignum. Lägenhetssignumet är en obligatorisk uppgift.
1. Numret på odlingskontraktet för sockerbeta
2019
Uppge odlarnumret i det odlingskontrakt för
sockerbeta 2019 som du har ingått med Sucros
Ab. Numret hittar du i odlingskontraktet.
Om du har flera odlingskontrakt som du
ansöker om stöd för, ska du uppge dem i denna
punkt eller i punkten Ytterligare information.
2. Jordbruksföretagets skattesår
I punkten uppger du vilket ditt jordbruksföretags skatteår är under det innevarande skatteåret och de två föregående skatteåren. Om skatteåren inte är hela kalenderår uppger du de avvikande perioderna. September 2020 ska ingå i
den innevarande skatteårsperioden. Datumen
får inte överlappa varandra från det ena skatteåret till det andra. Mer information om skatteåren kan du skriva in i punkten Ytterligare information.
3. Tidigare de minimis -stöd
I punkten skriver du in alla de minimis -stöd
som andra instanser än Landsbygdsverket eller
Livsmedelsverket har beviljat ditt jordbruksföretag under det innevarande skatteåret och de
två föregående skatteåren.
Obs. De minimis -stöd inom jordbrukssektorn
som Landsbygdsverket eller Livsmedelsverket

har betalat behöver du inte anmäla, eftersom
jordbruksförvaltningen redan har vetskap om
dem.

TILLÄMPLIGA RÄTTSNORMER
•

Om ditt jordbruksföretag inte har beviljats
andra de minimis -stöd under den aktuella
perioden, kryssar du för punkten Jag har inte
fått andra än jordbrukssektorns de minimis stöd under det innevarande skatteåret och de
två föregående skatteåren.

•

Uppge vem som har beviljat stödet,
stödbeloppet i euro med två decimalers
noggrannhet och tidpunkten när stödet
beviljades. Tidpunkten för beviljande framgår
av beslutet om beviljande av stöd.

•

4. Ytterligare information

•

I punkten kan du ge mer information till
kommunens landsbygdsnäringsmyndighet till
exempel om skatteår eller odlingskontrakt.
Informationen kan du också ge som bilaga.

•

5. Underskrift
Underteckna och datera blanketten. På samma
gång intygar du att uppgifterna på blanketten
stämmer.
Alla som äger gården eller de som arrenderar
hela gården ska underteckna blanketten. Underskriften av alla ägare och arrendatorer kan
kompenseras med en underskrift av den som
har bemyndigats i fråga om ansökningar om
jordbrukarstöd, med en fullmakt eller med
namnteckningsrätt (det sistnämnda alternativet
gäller bolagsformer).

•

Kommissionens förordning (EU) 1408/2013,
av den 18 december 2013, om tillämpningen
av artiklarna 107 och 108 i fördraget om
Europeiska unionens funktionssätt på stöd av
mindre betydelse inom jordbrukssektorn.
Europeiska unionens officiella tidning L 352,
24.12.2013 s. 9−17, ändring EUT L 51 I,
22/2/2019 s. 1–6.
Kommissionens förordning (EU) 1407/2013,
av den 18 december 2013, om tillämpningen
av artiklarna 107 och 108 i fördraget om
Europeiska unionens funktionssätt på stöd av
mindre betydelse. Europeiska unionens
officiella tidning L 352, 24.12.2013 s. 1−8
Statsrådets förordning om transportstöd för
sockerbeta 2019 (x/2020)
Lagen om nationella stöd till jordbruket och
trädgårdsodlingen (1559/2001) med
ändringar
Lagen om verkställighet av jordbruksstöd
(192/2013)
Livsmedelsverkets föreskrift om ansökan om
nationella stöd 2020 (22/2019)

EU-rättsakter:
http://eur-lex.europa.eu/sv/index.htm
Nationella författningar: www.finlex.fi
Landsbygdsverkets föreskrifter:
http://www.finlex.fi/sv/viranomaiset/normi/440002/

