Eläimen rekisteritietojen oltava oikein palkkiokelpoisuuden ensimmäisenä päivänä
Tämä ohje koskee vuodesta 2015 alkaen maksettavia EU:n eläinpalkkiota eli nautapalkkiota,
lypsylehmäpalkkiota sekä lammas- ja vuohipalkkioita.
Palkkioeläimen rekisteröinti- ja tunnistusvaatimusten pitää olla kunnossa viimeistään
palkkiokelpoisuuden ensimmäisenä päivänä. Jos palkkioeläintä koskeva ilmoitus myöhästyy,
eläimestä ei makseta palkkiota kyseisenä tukivuonna. Lisäksi ilmoituksen myöhästymisestä
aiheutuu seuraamukset valvontasääntöjen mukaisesti. Aiemmin nauta- ja lypsylehmäpalkkiossa oli
käytössä viivepäivien vähennys palkkiosta; tästä luovutaan kokonaan. Muutos johtuu komission
asetusmuutoksesta.
Ilmoitusajat eläinrekistereihin sekä rekisteri- ja merkintäsäädökset eivät muutu.
Jokaiselta palkkioeläimeltä tarkistetaan, että eläimen rekisteri-ilmoitukset on tehty ajoissa.
Myöhästyneet ilmoitukset, jotka aiheuttavat eläimen hylkäämisen eläinpalkkiosta, ovat syntymä,
osto, poisto, tuonti ja vienti sekä poikiminen palkkiokelpoisuuden aluksi lypsy- ja emolehmillä ja
kutuilla.
Ilmoitusaikaa on 7 vrk tapahtumasta. Kuttujen poikimisen ilmoitusaika on 6 kk.
Palkkioeläintä ei hylätä, jos ilmoitus on tehty ennen eläimen ensimmäistä palkkiokelpoisuuspäivää.
Edellisen omistajan tekemät ilmoitukset eivät vaikuta uuden omistajan eläinpalkkioon.
Hylkääminen on tukivuosikohtaista eli eläin voi olla palkkiokelpoinen seuraavana vuonna, jos sen
virheelliset rekisteritiedot on korjattu edeltävän vuoden loppuun mennessä.
Maa- ja metsätalousministeriö on ilmoittanut komissiolle 15.9.2015 kunkin palkkiolajin osalta
Suomessa käytettävät päivämäärät, jolloin eläinrekisterin tietojen on oltava kunnossa.
Palkkiokelpoisuuspäiviin perustuvissa eläinpalkkioissa päivämäärä on ensimmäinen mahdollinen
päivä, jona eläin saavuttaa palkkiokelpoisuuden. Esim. lypsylehmäpalkkiossa eläimen tietojen pitää
olla kunnossa eläinrekisterissä sen ensimmäisenä poikimispäivänä tai päivänä, jona eläin ostetaan
tilalle tai 1.1., jos eläimen palkkiokelpoisuus on alkanut jo edellisenä vuonna. Teurashiehon, karitsan ja -kilin eläinrekisteritietojen on oltava kunnossa yhtäjaksoisen hallinta-ajan ensimmäisenä
päivänä.
Esimerkki 1. Sonnivasikka syntyy 1.5.2015. Sonni tulee palkkiokelpoiseksi nautapalkkioon
1.11.2015, jolloin se täyttää 6 kk. Ilmoitus syntymästä tehdään nautarekisteriin myöhässä 1.12.2015
eli1 kk palkkiokelpoisuuden alkamisen jälkeen. Sonnista ei makseta lainkaan vuodelta 2015
kertyvää nautapalkkiota, koska sen syntymäilmoitus on tehty myöhässä. Jos sonnin rekisteritiedot
ovat kunnossa ennen 1.1.2016, vuoden 2016 nautapalkkio voidaan maksaa.
Esimerkki 2. Sonnivasikka syntyy 1.5.2015. Sonni tulee palkkiokelpoiseksi nautapalkkioon
1.11.2015, jolloin se täyttää 6 kk. Ilmoitus syntymästä tehdään nautarekisteriin 1.10.2015 eli
myöhässä, mutta kuitenkin ennen kuin sonnin palkkiokelpoisuus alkaa. Sonnista voidaan maksaa
vuodelta 2015 kertyvä nautapalkkio, koska sen syntymäilmoitus on tehty ennen sen
palkkiokelpoiseksi tulemista.
Esimerkki 3. Lypsylehmäpalkkion palkkioehdot täyttävä lypsylehmä ostetaan tilalle 1.3.2015.
Ostoilmoitus tehdään 31.3.2015 eli myöhässä. Lehmästä ei makseta vuodelta 2015
lypsylehmäpalkkiota lainkaan, koska sen ostoilmoitus on tehty myöhässä. Jos lehmän rekisteritiedot
ovat kunnossa ennen 1.1.2016, vuoden 2016 lypsylehmäpalkkio voidaan maksaa.

