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Gereedmelden voor Automatische taxatie

In een bepaalde periode kan Mijn Faunazaken voor bepaalde provincies voor percelen die liggen
binnen een ganzenrustgebied automatische taxaties aanmaken. Dat betekent dat als u percelen in
eigendom of pacht heeft in een ganzenrustgebied in die periode voor die provincie MijnFaunazaken
automatisch tegemoetkomingsaanvragen kan aanmaken.
Hiervoor hebben we echter nog een aantal basis gegevens van uw nodig.




Stap 1: Als eerste dient u zich als grondgebruiker te hebben geregistreerd in Mijn Faunazaken. Zie hiervoor: “Instructie MijnFaunazaken”. Indien u zich al als grondgebruiker hebt
geregistreerd, ga dan naar stap 2;
Stap 2: Registreer uw percelen door deze op te halen bij RVO. Dit kunt u doen door te kiezen voor de knop “ Percelen RVO ophalen met eHerkenning” of met de knop “ Percelen RVO
ophalen met ABA-code”.

Afhankelijk van uw keuze ziet u
Of



Stap 3: Nadat uw percelen zijn geregistreerd zal er worden gecontroleerd welke percelen
er in een ganzenrustgebied liggen en of de periode voor Automatische taxatie (Autotax) al
is opengesteld. Indien aan deze twee voorwaarden is voldaan zal er een extra knop (Autotax percelen) voor u zichtbaar zijn binnen “ Mijn Perceelgegevens”. Drukt u op deze knop.



Stap 4: Na het drukken op de knop “ Autotax percelen” zal onderstaand scherm getoond
worden met daarin een overzicht van al uw percelen die voor Autotax in aanmerking komen.
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Hier dient u de volgende gegevens in te vullen:











Aangeven of er sprake is van biologische teelt. Indien deze vraag met
“ja” wordt beantwoord dan dient u het betreffende SKAL-nummer te vermelden.
Het uploaden van een ingevulde de-minimusverklaring. De de-minimisverklaring is nodig
voor de provincie om na te gaan of het voordeel dat u als onderneming door deze deminimissteun krijgt, past binnen de voorwaarden die de Europese staatssteunregels stellen.
Door middel van deze de-minimisverklaring geeft u aan dat met deze subsidie de deminimisdrempel niet wordt overschreden. U moet daarom nagaan, eventueel met behulp
van uw boekhouder of accountant, of gedurende dit belastingjaar en de twee voorgaande
belastingjaren er enige vorm van de-minimissteun door een overheidsinstantie aan uw onderneming is verstrekt. Als dit het geval is dan bent u hierover door de overheidsinstantie
in kennis gesteld. Via de knop “bladeren” kunt u de ingevulde de-minimusverklaring opzoeken en bijvoegen.
De contactpersoon en telefoonnummer worden gebruikt door het taxatiebureau om contact
met u op te nemen voor het maken van een taxatieafspraak. Deze gegevens worden automatisch opgehaald vanuit de door u ingevulde contactgegevens bij uw bedrijfsgegevens. U
kunt deze gegevens hier, alleen voor de automatische taxatie, aanpassen.
Standaard staat de gewassoort voor alle percelen met “grasland” ingevuld. Controleert u of
dit klopt en pas waar nodig de gewassoort aan.
De percelen zullen veelal de status “Autotax melden” hebben. Dat betekent dat de percelen nog niet gereed gemeld zijn voor de Automatische taxatie. In bovenstaand voorbeeld
is voor perceel 290301 al een reguliere tegemoetkomingsaanvraag ingediend. Dit perceel
zal derhalve niet meer in aanmerking komen voor een automatische taxatie.
Met het
(“oogje”) kunt u het perceel op de kaart tonen.
Stap 5: Nadat u de gegevens heeft ingevuld, de gewassoort per perceel heeft gecontroleerd en de ingevulde de-minimusverklaring heeft toegevoegd kunt u de percelen gereed
melden voor de automatische taxatie door op de knop “Autotax gereed melden” te drukken. Er zullen nu per gewassoort automatisch Tegemoetkomingsaanvragen worden aangemaakt en deze zullen aan uw digitale dossier worden toegevoegd. Hiervan krijgt u een
melding per e-mail. Nadat de percelen gereed gemeld zijn voor taxatie zal de status per
perceel “Autotax gereedgemeld” zijn. In de Autotax periode kunt u maar 1x percelen gereed melden voor de automatische taxatie. Met het afronden van stap 5 bent u klaar met
het “gereed melden voor automatische taxatie”.
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