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Skriv ut

Bilaga till ansökan om beskogningsstöd, flera sökande
Finlands skogscentral. Lag om temporärt stöd för beskogning, 1114/2020
Bilagan behövs om flera ansöker om stödet, till exempel om endast en del av
delägarna till en sammanslutning ansöker om stödet.
På den egentliga ansökningsblanketten anges huvudansökandes kontakt- och
personuppgifter. Med den här bilagan meddelas de övriga ansökandenas kontaktoch personuppgifter samt de minimis-stöd som har beviljats dem.
Ange de övriga sökandena

Sökandens uppgifter
Efternamn

Förnamn

Gatuadress

Postnummer

Postort

Telefon

E-postadress

Kundreferens

Personbeteckning

FO-nummer

Information om beviljat de minimis-stöd
Den sökande har inte beviljats de minimis-stöd under det pågående året eller
de två föregående åren
Den sökande har beviljats de minimis-stöd. Fyll i nedanstående uppgifter.
Året då stödet beviljades

Beviljat stödbelopp, euro

Beviljaren av stödet
eller stödets namn

Det pågående skatteåret och de två föregående skatteåren har varit hela
kalenderår (1.1–31.12).
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Skatteårens längd avviker från hela kalenderår. Fyll i skatteåren i formatet
dd.mm.åååå-dd.mm.åååå.
Pågående skatteåret

______________________________________

Föregående skatteåret ______________________________________
Skatteåret före det

______________________________________

Sökandens uppgifter
Efternamn

Förnamn

Gatuadress

Postnummer

Postort

Telefon

E-postadress

Kundreferens

Personbeteckning

FO-nummer

Information om beviljat de minimis-stöd
Den sökande har inte beviljats de minimis-stöd under det pågående året eller
de två föregående åren
Den sökande har beviljats de minimis-stöd. Fyll i nedanstående uppgifter.
Året då stödet beviljades

Beviljat stödbelopp, euro

Beviljaren av stödet
eller stödets namn

Det pågående skatteåret och de två föregående skatteåren har varit hela
kalenderår (1.1–31.12).
Skatteårens längd avviker från hela kalenderår. Fyll i skatteåren i formatet
dd.mm.åååå-dd.mm.åååå.
Pågående skatteåret

______________________________________
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Föregående skatteåret ______________________________________
Skatteåret före det

______________________________________

Sökandens uppgifter
Efternamn

Förnamn

Gatuadress

Postnummer

Postort

Telefon

E-postadress

Kundreferens

Personbeteckning

FO-nummer

Information om beviljat de minimis-stöd
Den sökande har inte beviljats de minimis-stöd under det pågående året eller
de två föregående åren
Den sökande har beviljats de minimis-stöd. Fyll i nedanstående uppgifter.
Året då stödet beviljades

Beviljat stödbelopp, euro

Beviljaren av stödet
eller stödets namn

Det pågående skatteåret och de två föregående skatteåren har varit hela
kalenderår (1.1–31.12).
Skatteårens längd avviker från hela kalenderår. Fyll i skatteåren i formatet
dd.mm.åååå-dd.mm.åååå.
Pågående skatteåret

______________________________________

Föregående skatteåret ______________________________________
Skatteåret före det

______________________________________
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