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Liite metsitystuen hakemukseen, useampi hakija 

Suomen metsäkeskus. Laki metsityksen määräaikaisesta tukemisesta, 1114/2020 

Liite tarvitaan, jos tuen hakijoita on useampi, esimerkiksi, jos vain osa 
verotusyhtymän osakkaista hakee tukea. Varsinaisella hakulomakkeella 
ilmoitetaan päähakijan yhteys- ja henkilötiedot ja tällä liitteellä muiden hakijoiden 
yhteys- ja henkilötiedot sekä hakijoille myönnetyt de minimis -tuet. 

Lisää hakemuksen liitteeksi valtakirja tai anna selvitys asiamiehen toimivallasta
• mikäli hakemuksen laatija on yksi yhteisomistuksessa olevan kiinteistön

osakas. Tällainen tilanne on esimerkiksi silloin, kun puolisot omistavat puoliksi
(50 % / 50 %) kiinteistön ja toinen puolisoista laatii hakemuksen.

• mikäli hakemuksen laatii maanomistajien valtuuttama muu asiamies.

Ilmoita muut hakijat 

Tuen hakijan tiedot 

Sukunimi Etunimet 

Lähiosoite Postinumero 

Postitoimipaikka Puhelin 

Sähköpostiosoite Asiakasviite 

Henkilötunnus Y-tunnus

Tiedot myönnetystä de minimis -tuesta 

Tuen hakijalle ei ole myönnetty de minimis -tukea kuluvan tai kahden 

edellisen vuoden aikana. 

Hakijalle on myönnetty de minimis -tukia. Täytä alla olevat tiedot. 

Tuen myöntämisvuosi Myönnetyn tuen määrä, 

euroa 

Tuen myöntäjä tai tuki 

Kuluva verovuosi on, ja kaksi edeltävää verovuotta ovat olleet täysiä 

kalenterivuosia (1.1.–31.12.). 
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Verovuodet poikkeavat täydestä kalenterivuodesta. Täytä verovuodet 

muodossa pp.kk.vvvv-pv.kk.vvvv. 

Kuluva verovuosi  ______________________________________ 

Edellinen verovuosi  ______________________________________ 

Sitä edeltävä verovuosi  ______________________________________ 

Tuen hakijan tiedot 

Sukunimi Etunimet 

Lähiosoite Postinumero 

Postitoimipaikka Puhelin 

Sähköpostiosoite Asiakasviite 

Henkilötunnus Y-tunnus

Tiedot myönnetystä de minimis -tuesta 

Tuen hakijalle ei ole myönnetty de minimis -tukea kuluvan tai kahden 

edellisen vuoden aikana. 

Hakijalle on myönnetty de minimis -tukia. Täytä alla olevat tiedot. 

Tuen myöntämisvuosi Myönnetyn tuen määrä, 

euroa 

Tuen myöntäjä tai tuki 

Kuluva verovuosi on, ja kaksi edeltävää verovuotta ovat olleet täysiä 

kalenterivuosia (1.1.–31.12.). 

Verovuodet poikkeavat täydestä kalenterivuodesta. Täytä verovuodet 

muodossa pp.kk.vvvv-pv.kk.vvvv. 

Kuluva verovuosi ______________________________________ 
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Edellinen verovuosi  ______________________________________ 

Sitä edeltävä verovuosi  ______________________________________ 

Tuen hakijan tiedot 

Sukunimi Etunimet 

Lähiosoite Postinumero 

Postitoimipaikka Puhelin 

Sähköpostiosoite Asiakasviite 

Henkilötunnus Y-tunnus

Tiedot myönnetystä de minimis -tuesta 

Tuen hakijalle ei ole myönnetty de minimis -tukea kuluvan tai kahden 

edellisen vuoden aikana. 

Hakijalle on myönnetty de minimis -tukia. Täytä alla olevat tiedot. 

Tuen myöntämisvuosi Myönnetyn tuen määrä, 

euroa 

Tuen myöntäjä tai tuki 

Kuluva verovuosi on, ja kaksi edeltävää verovuotta ovat olleet täysiä 

kalenterivuosia (1.1.–31.12.). 

Verovuodet poikkeavat täydestä kalenterivuodesta. Täytä verovuodet 

muodossa pp.kk.vvvv-pv.kk.vvvv. 

Kuluva verovuosi  ______________________________________ 

Edellinen verovuosi  ______________________________________ 

Sitä edeltävä verovuosi  ______________________________________ 

https://www.metsakeskus.fi/fi
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