HAKEMUS MEHILÄISTALOUDEN TUESTA
VUONNA 2015

Toimita hakemus viimeistään 15.6.2015 siihen ELY‐
keskukseen, jonka toimialueella mehiläistarhauksesi
toimintapiste sijaitsee.

Lomake 204

Viranomaisen vastaanottomerkinnät
Lomake vastaanotettu, pvm
Dnro

Täytä lomake kuulakärkikynällä tai muulla pysyvällä tavalla.

1. HAKIJA
Hakija

Henkilö‐ tai Y‐tunnus

Jakeluosoite

Postinumero ja ‐toimipaikka

Pankkitilin (IBAN) numero ja pankin BIC‐koodi

Sähköpostiosoite

Mehiläistarhauksen toimintapisteen sijaintikunta

Kylä

Verotuskunta

Puhelinnumero

Tilatunnus

Maatilan sijaintikunta

Hakija hallitsee maatilaa
Hallitsen mehiläisyhteiskuntiani:
Omistajana

Vuokraajana

Testamenttiin tai vastaavaan saantoon perustuvalla käyttöoikeudella

2. HAKIJAN EDELLYTYKSET
Luonnollinen henkilö

Yhteisö

Rastita:

Rastita:

Olen yli 18‐vuotias
Puolisoni on yli 18‐vuotias

Puolison nimi ja henkilötunnus

Hakija on julkisoikeudellinen yhteisö, koulutila tai vankilatila tai
hakijan tukikelpoinen toiminta on muuta kuin maataloutta eikä
ikävaatimusta sovelleta
TAI
Yhteisössä vähintään yksi yli 18‐vuotias luonnollinen henkilö
harjoittaa itse maataloutta
Yli 18‐vuotiaan maataloutta itse harjoittavan henkilön nimi ja henkilö‐
tunnus

3. HAKEMUS
A. Haen tukea hallinnassani sekä tuotantokautena 2015 tuotannossa olevien talvehtineiden
ja jakamattomien/jakautumattomien mehiläisyhteiskuntieni 1.6.2015 lukumäärän perus‐
teella, joka on:
Tuen myöntämisen perusteena oleva talvehtinut mehiläisyhteiskuntamääräni on ollut
vähintään kolmasosan pienempi kuin vakiintunut mehiläisyhteiskuntamääräni talvituho‐
jen, eläintaudin tai muun vastaavan mehiläistarhaajasta riippumattoman poikkeukselli‐
sen syyn takia. Liitän hakemukseni liitteeksi asiasta selvityksen sekä eläintautitapaukses‐
sa myös eläinlääkärin todistuksen.

kpl

(Rastita tarvittaessa)

B. Verovuonna 2013 (viimeksi toimitettu verotus), sitä edeltäneenä verovuonna 2012 tai
hakuvuotta edeltäneenä verovuonna 2014 mehiläistaloustuotteiden myynnistä saamani
tulo on:
euroa
TAI
C. Minulla ei ole kohdassa B ilmoitettavaa tuloa. Mehiläistalouden toiminnan aloittamisen
hankintamenoni hakuvuonna tai hakuvuotta edeltävänä vuonna ovat:
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euroa

12.5.2015

4. LISÄTIETOJA (käytä tarvittaessa erillistä liitettä)

5. TIETOJEN LUOVUTUS
Jollei laissa maaseutuelinkeinohallinnon tietojärjestelmästä (284/2008) toisin säädetä, tietojen ja asiakirjojen julkisuuteen, niiden luo‐
vuttamiseen ja luovuttamisesta perittäviin maksuihin sovelletaan viranomaisten toiminnan julkisuudesta annettua lakia (621/1999) ja
henkilötietojen käsittelyyn henkilötietolakia (523/1999).
A.

Yhteystietoni saa luovuttaa markkinointitarkoituksiin.

B.

Yhteystietoni saa luovuttaa neuvonnallisiin tarkoituksiin.

6. ALLEKIRJOITUS
Olen lukenut tukiehdot ja hakuohjeet. Sitoudun ilmoittamaan tuotantokauden (1.6.–30.9.) aikana tapahtuvista mehiläisyhteiskuntien
lukumäärän vähennyksistä 15 työpäivän kuluessa alenemisesta (ks. ohje) kirjallisesti siihen ELY‐ keskukseen, jonka toimialueella mehi‐
läistarhauksen toimintapisteeni sijaitsee.
Vakuutan tässä hakemuksessa antamani tiedot oikeiksi.
Paikka ja aika

Hakijan allekirjoitus ja nimenselvennys tai maatalouden viljelijätukihakemuksiin valtuu‐
tetun allekirjoitus ja nimenselvennys. Jos hakijana on yhteisö, joka ei ole valtuuttanut
ketään osallisistaan, kaikkien osallisten allekirjoitukset ja nimenselvennykset.

LIITTEET
Palauta aina liite 1 sekä jokin liitteistä 2–4. Palauta tarvittaessa liitteet 5‐6.
1

Kartta, johon on merkitty mehiläistarhojesi paikat ja niillä olevien mehiläisyhteiskuntien (mehiläispesien) lukumäärä.

2

Viimeksi toimitetun (2013) tai sitä edeltävän vuoden (2012) verotuksen verotuspäätöksen jäljennös, josta näkyy mehiläista‐
loutesi tulot ja tarvittaessa jäljennös muistiinpanoistasi koskien kyseisiä tuloja ja menoja tai

3

Hakuvuotta edeltävän verotusvuoden (2014) veroilmoituksen jäljennös ja tarvittaessa jäljennös muistiinpanoistasi koskien
kyseisiä tuloja ja menoja tai

4

Todistus mehiläistarhauksen hankintamenoistasi, jos olet aloittanut mehiläistalouden harjoittamisen tuen hakuvuonna tai
edeltävänä vuonna (myös veroilmoituksen jäljennös ja tarvittaessa muistiinpanot menoistasi).

5

Selvitys mehiläisyhteiskuntamääräsi alenemisesta.

6

Eläinlääkärintodistus.
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TUEN EHDOT JA HAKEMINEN VUONNA 2015
1.

YLEISTÄ

Mehiläistalouden toimintaedellytysten turvaamiseksi
mehiläistalouden harjoittajille maksetaan vuonna 2015
mehiläistalouden kansallista pesäkohtaista tukea 18,00
euroa mehiläisyhteiskuntaa kohti.
Tukea voidaan myöntää vain Suomessa harjoitettavasta
mehiläistarhauksesta hakijalle, joka on luonnollinen hen‐
kilö tai oikeushenkilö taikka luonnollisten henkilöiden tai
oikeushenkilöiden yhteenliittymä.
2.

HAKIJAN EDELLYTYKSET

Luonnollinen henkilö
Hakijan tai hänen puolisonsa on pitänyt olla tukivuotta
edeltävän
kalenterivuoden
viimeisenä
päivänä
(31.12.2014) vähintään 18‐vuotias.
Jos olet luonnollinen henkilö, rastita hakemuksen koh‐
dasta 2. sopivat vaihtoehdot. Sinun ei tarvitse ilmoittaa
puolisosi tietoja, jos itse täytät ikävaatimuksen.
Yhteisö
Useamman luonnollisen henkilön yhdessä harjoittaessa
mehiläistaloutta tai yhteisömuodossa harjoitettavassa
toiminnassa vähintään yhden itse mehiläistaloutta har‐
joittavan viljelijän, yhtiömiehen, jäsenen tai osakkaan on
oltava vähintään 18‐vuotias.
Jos hakijana on yhteisö, joka ei kuulu ikävaatimuksen
piiriin (julkisoikeudellinen yhteisö, koulutila, vankilatila
tai hakija, jonka tukikelpoinen toiminta on muuta kuin
maataloutta), rastita ylempi vaihtoehto.
Jos hakijana on yhteisö, joka kuuluu ikävaatimuksen
piiriin, rastita alempi vaihtoehto ja ilmoita ikävaatimuk‐
sen täyttävän henkilön tiedot.
3.

HAKEMINEN

Täytä lomakkeen kohdasta 3. Hakeminen kohta A. sekä
joko kohta B. tai C.
Mehiläisyhteiskuntien lukumäärään perustuva tuki
myönnetään hakemuksen perusteella. Tuen myöntää se
ELY‐keskus, jonka toimialueella mehiläistarhauksen toi‐
mintapisteesi sijaitsee. Toimintapisteellä tarkoitetaan
rakennusta, rakennelmaa tai suojaa, jossa voidaan tehdä
sadonkorjuutöitä tai kaluston kunnostustöitä tai varas‐
toida hunajasatoa sekä mehiläistalouden harjoittamiseen
käytettävää kalustoa.
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Jos harjoitat mehiläistaloutta useassa toimintapisteessä,
hae tuki siitä ELY‐keskuksesta, jonka toimialueella pääosa
toiminnastasi tapahtuu.
Mehiläistalouden tuen hakuaika päättyy 15.6.2015.
4.

TUEN MYÖNTÄMINEN JA MAKSAMINEN

Tuen maksamisen edellytys on, että hallitset omistajana,
vuokramiehenä tai testamenttiin, muuhun perintöoikeu‐
delliseen saantoon tai muuhun saantokirjaan perustuvan
käyttöoikeuden nojalla 1. päivänä kesäkuuta 2015 alkaen
vähintään 15 talvehtinutta mehiläisyhdyskuntaa tuotan‐
tokauden 1.6.–30.9.2015 ajan. Tukea ei myönnetä haku‐
vuoden keväällä tehdyistä jaokkeista eikä parveilun seu‐
rauksena syntyneistä uusista mehiläisyhteiskunnista.
Hoida hallinnassasi ja tuen haun perusteena olevia mehi‐
läisyhteiskuntiasi tuotantokauden aikana siten, että pys‐
tyt keräämään niistä normaalin sadon tuen myöntämis‐
vuonna.
Tuen myöntämisen edellytyksenä on myös, että olet
viimeksi toimitetun (2013) tai sitä edeltävän verovuoden
(2012) verotuksen mukaan taikka hakuvuotta edeltänee‐
nä verovuonna (2014) saanut mehiläistaloustuotteiden
myynnistä tuloja. Osoita saamasi tulot verotuspäätöksen
(verovuodet 2012–2013) tai veroilmoituksen jäljennök‐
sellä (verovuosi 2014). Liitä lisäksi hakemuksesi liitteeksi
jäljennös mehiläistaloutesi kirjanpidosta, jos tulot eivät
erikseen käy ilmi verotuspäätöksestä tai veroilmoitukses‐
ta.
Jos olet aloittanut mehiläistalouden harjoittamisesi tuen
hakuvuonna tai edeltävänä vuonna etkä voi osoittaa
tulojasi, osoita, että sinulla on ollut toiminnan aloittami‐
seen tarvittavia hankintamenoja. Osoita menot veroil‐
moituksen jäljennöksellä sekä tarvittaessa kirjanpidolla.
Tuotantokauden ulkopuolella tapahtunut mehiläisyh‐
teiskuntamäärän alentuminen
Jos tuen myöntämisen perusteena oleva talvehtinut
mehiläisyhteiskuntamääräsi on ollut vähintään kolmas‐
osan pienempi kuin vakiintunut määrä talvituhojen,
eläintaudin tai muun vastaavan mehiläistarhaajasta riip‐
pumattoman poikkeuksellisen syyn takia, tuki voidaan
myöntää sen mehiläisyhteiskuntamäärän perusteella,
jonka olet ilmoittanut vuoden 2014 tukihakemuksessasi
tai joka on todettu tukivuoden 2014 valvonnassa, jos
valvonnassa todettu määrä on ilmoittamaasi määrää
pienempi. Vakiintunutta mehiläisyhteiskuntamäärää
voidaan käyttää tuen myöntämisen perusteena korkein‐
taan kahtena peräkkäisenä tukivuonna.
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Tukea voidaan myöntää myös tuhoutuneesta mehiläisyh‐
teiskunnasta, jos tuhoutumisen syynä on ollut petoeläin‐
ten aiheuttama vahinko.
Toimita mehiläisyhteiskuntamääräsi alentumisesta selvi‐
tys hakemuksesi liitteenä. Jos mehiläisyhteiskuntiesi
määrä on alentunut eläintaudin takia, liitä hakemukseesi
lisäksi eläinlääkärin antama todistus.
Tuotantokaudella tapahtunut
määrän alentuminen

mehiläisyhteiskunta‐

Tuotantokaudella (1.6.–30.9.2015) tuhoutuneesta mehi‐
läisyhteiskunnastasi voidaan myöntää tukea, jos tuhou‐
tumisen syynä on ollut eläintauti, petoeläimen aiheutta‐
ma vahinko tai muu vastaava mehiläistarhaajasta riip‐
pumaton poikkeuksellinen syy.
Jos hakemuksessasi ilmoittamasi mehiläisyhteiskuntiesi
lukumäärä alenee tuotantokauden aikana, ilmoita siitä
kirjallisesti ELY‐keskukseen 15 työpäivän kuluessa alene‐
misesta. Toimita mehiläisyhteiskuntamääräsi alentumi‐
sesta selvitys. Jos mehiläisyhteiskuntiesi määrä on vähen‐
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tynyt eläintaudin takia, palauta selvityksen lisäksi myös
eläinlääkärin antama todistus.
5.

LIITTEET

Pakollisia liitteitä ovat liite 1 sekä jokin liitteistä 2–4. Voit
pyytää kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselta tuotan‐
toalueen kartan jäljennöksen (esim. mittasuhteessa 1:20
000). Tarvittaessa voit käyttää myös muita karttoja.
ELY‐keskusten maaseutuelinkeinoviranomaisilla on oike‐
us tarkastaa muistiinpanosi ja kirjanpitosi, tuotannossa
olevien mehiläisyhteiskuntiesi lukumäärä sekä muut tuen
myöntämisen ja maksamisen edellytyksenä olevat olo‐
suhteet. Sinun on vaadittaessa annettava viranomaisille
tiedot, jotka ovat tarpeen tuen myöntämisen ja maksa‐
misen edellytyksenä olevien seikkojen valvonnassa.
Tuen myöntämisessä, valvonnassa, maksamisessa, ta‐
kaisinperinnässä, oikaisussa ja muutoksenhaussa nouda‐
tetaan maatalouden tukien toimeenpanosta annettua
lakia (192/2013 muut.).
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