SOKERIJUURIKKAAN
KULJETUSTUKI 2017

Lomake 178

Tuki maksetaan vähämerkityksisenä
eli de minimis –tukena.
Lomake on toimitettava maatilan sijaintikunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle viimeistään 30.4.2018.
Hakuohjeeseen pyydetään tutustumaan huolellisesti
ennen lomakkeen täyttöä.
Lomake on täytettävä kuulakärkikynällä tai muulla
pysyvällä tavalla.

Viranomaisen merkinnät
Lomake vastaanotettu kunnassa, pvm

Hakijan nimi

Dnro

Vast.ottaja

Tilatunnus

1. Sokerin perustoimitusoikeustiedot
Vuoden 2017 viljelysopimuksen viljelijänumero *

Haltijan nimi

302
302
302
* 302-alkuinen, 7 numeroa

2. Aiempaa de minimis -tukea koskevat tiedot.
Merkitse EI TUKEA, jos yritykselle ei ole myönnetty de minimis -tukea.
Tuen myöntäjä/tuki

Tukimäärä, euroa

Tuen myöntämisajankohta

3. Maatalousyrityksen verovuosi
Kuluva verovuosi on, ja kaksi edeltävää verovuotta ovat olleet täysiä kalenterivuosia (1.1. - 31.12.)
Ellei, verovuodet ovat seuraavat (täytetään muodossa pv.kk.20vv - pv.kk.20vv):
Kuluva verovuosi
Edellinen verovuosi
Sitä edeltävä verovuosi

4. Liitteet
Hakemuksen
liitteiden lukumäärä

kpl

1.

2.

3.

4.

5. Allekirjoitus
Vakuutan tällä lomakkeella olevat tiedot oikeiksi.
Paikka ja aika

178_18

Maatilan kaikkien omistajien allekirjoitukset ja nimenselvennykset tai maatalouden
viljelijätukiasiointiin valtuutetun allekirjoitus ja nimenselvennys.

12.3.18

OHJE

SOKERIJUURIKKAAN KULJETUSTUKI 2017
1. YLEISTÄ
Sokerijuurikkaan kuljetustuki on kansallisesti rahoitettava tuki, jota maksetaan sokerijuurikkaan viljelijöille korvaamaan sokerijuurikkaan kuljetuksesta
aiheutuneita kustannuksia.
Lomake (178) on saatavissa sähköisesti osoitteesta
Mavi.fi (oppaat ja lomakkeet) tai sen voi pyytää kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselta tai ELYkeskuksesta.
2. HAKUPERUSTEET
Sokerijuurikkaan kuljetustuki myönnetään sokerijuurikkaan viljelijälle. Tuki määräytyy sokerijuurikkaan
viljelysopimuksen sopimusmäärän ja kuljetusmatkan
perusteella. Viljelysopimuksen tulee koskea markkinointivuotta 2017/2018. 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.
Kuljetustuki voidaan myöntää, jos hakija tai hänen
puolisonsa on ollut 31.12.2016 vähintään 18-vuotias.
De minimis -tukia voidaan myöntää yritystä kohti
kolmen verovuoden aikana korkeintaan 15 000 euroa maataloustuotteiden tuotannon alalla (EU
1408/2013). Kaikkia de minimis -tukia voidaan
myöntää yhtä yritystä kohti yhteensä korkeintaan
200 000 euroa kolmen verovuoden aikana (EU
1407/2013). 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

15 000 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.
3. TUEN MÄÄRÄ JA MAKSU
Sokerijuurikkaan kuljetustuki maksetaan sokerijuurikkaan kuljetusmatkan ja sopimusmäärän perusteella seuraavasti:
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)
3,27
3,37
3,57
3,87
4,26
4,76
5,26
5,75
6,35
6,95
7,64
8,34
9,13
9,93
10,82
11,71
12,90
13,90
15,39
16,88
18,86
21,84

Tukitasot ovat yllä mainitun suuruisia edellyttäen,
että valtioneuvoston asetus hyväksytään huhtikuussa 2018.
Tukeen on varattu yhteensä 0,8 miljoonaa euroa.
Tuki maksetaan syksyllä 2018. Pienin maksettava
tuen määrä on 100 euroa.
4. HAKUAIKA JA HAKEMUKSEN TOIMITTAMINEN
Sokerijuurikkaan kuljetustuen hakuaika päättyy
30.4.2018. Hakuajan päättymisen jälkeen jätetyt
hakemukset hylätään. Hakemus katsotaan saapuneeksi ajoissa, jos se on leimattu postissa viimeisenä hakupäivänä kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle osoitettuna.
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Hakemus on jätettävä hakuaikana sen kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle, jonka alueella tilan
talouskeskus sijaitsee. Jos maatilalla ei ole talouskeskusta, hakemus jätetään sen kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle, jonka alueella pääosa
maatilan pelloista sijaitsee.
5. HAKEMUSLOMAKKEEN TÄYTTÄMINEN
Sokerijuurikkaan kuljetustukea haetaan Maaseutuviraston lomakkeella numero 178. Hakemus on täytettävä kuulakärkikynällä tai muulla pysyvällä tavalla.
Jos sokerin perustoimitusoikeus oli vuonna 2017
useamman viljelijän hallinnassa, tulee tämän "yhteiskiintiön" haltijoiden hakea tukea omissa nimissään ja omilla tilatunnuksillaan. Tällöin yhteisen
kiintiön haltijat voivat keskenään sopia, kuinka suuren osan kukin osakas hakee kuljetustuesta. Hakulomakkeen liitteenä annetaan selvitys, jossa ilmoitetaan prosentteina kunkin osakkaan hakema tukiosuus, jos useampi kuin yksi osakas hakee yhteiskiintiön perusteella tukea. Jokaisen yhteiskiintiön
haltijan on kuitenkin allekirjoitettava kaikkien kiintiön
haltijoiden henkilökohtaiset tukihakemukset.

”Tuen myöntämisajankohta”
Tieto löytyy tuen myöntämispäätöksestä.
Kohta 3. Maatalousyrityksen verovuosi
Kohta täytetään, vaikka kohdassa 2 olisi ilmoitettu EI
TUKEA.
Kohta 4. Liitteet
Merkitään liitteiden lukumäärä sekä liitteiden nimet.
Liitteenä voidaan jättää esimerkiksi selvitys yhteiskiintiön tukiosuuksista.
Kohta 5. Allekirjoitus
Lomake on allekirjoitettava. Kaikkien maatilan omistajien ja koko tilan vuokraajien on allekirjoitettava
lomake. Kaikkien omistajien allekirjoitus voidaan
korvata viljelijätukiasiointiin valtuutetun allekirjoituksella, valtakirjalla tai yhtiömuodoissa nimenkirjoitusoikeudella.
6. HAKEMUKSEN PERUMINEN
Tuenhakija voi halutessaan perua hakemuksensa.
Peruminen on tehtävä kirjallisesti kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle.
7. TUKIPÄÄTÖS JA VALVONTA

Kohta 1. Sokerin perustoimitusoikeustiedot
Kohdassa ilmoitetaan vuoden 2017 perustoimitusoikeustiedot (Sucros Oy:n kanssa tehdyn viljelysopimuksen viljelijänumero ja haltijan nimi). Tiedot löytyvät viljelysopimuksesta. Viljelijänumero on 7 numeroa pitkä ja alkaa numeroilla 302xxxx. Huom. perustoimitusoikeuden määrää ei tarvitse ilmoittaa.
Jos viljelijällä on hallinnassaan useampia perustoimitusoikeuksia, joiden perusteella haetaan tukea,
tulee ne ilmoittaa viljelijänumeroittain omilla riveillään.
Kohta 2. Aiempaa de minimis –tukea koskevat
tiedot
Kohtaan merkitään kaikki de minimis –tuet, jotka on
myönnetty hakijan maatalousyritykselle kuluvan
verovuoden ja kahden edeltävän verovuoden aikana. Jos kyseisenä ajanjaksona maatalousyrityksellenne ei ole myönnetty lainkaan de minimis –tukia,
kohtaan merkitään EI TUKEA.
Seuraavia de minimis -tukia ei tällä lomakkeella
tarvitse ilmoittaa, koska ne ovat maataloushallinnon
rekisterissä: sokerijuurikkaan kuljetustuki, väliaikainen lisätuki, hirvivahinkokorvaus ja väliaikainen valtiontakaus. Hakija saa pyynnöstä kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselta tarvittaessa näistä tuista
raportin.

Kunnan maaseutuelinkeinoviranomainen
tuen myöntämisestä.

Maaseutuvirastolla, ELY-keskuksilla ja kunnan maaseutuelinkeinoviranomaisilla on oikeus tarkastaa
tuen myöntämisen edellytykset. Jos tukea on maksettu perusteettomasti, tuen myöntänyt viranomainen voi periä liikaa myönnetyn määrän takaisin.
Tukipäätökseen
voi
vaatia
oikaisua
ELYkeskuksesta tai Ahvenanmaalla valtionvirastosta.
8. SOVELLETTAVAT SÄÄDÖKSET









”Tuen myöntäjä/tuki”
Esimerkiksi maaseudun yritystuki.
”Tukimäärä (euroa)”
Maksettu tuki ilmoitetaan euroina kahden desimaalin
tarkkuudella.
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