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RUOKAVIRASTON MAARAYS MAATILOJEN MAKSUVALMIUSLAINOILLE MYONNETTAVAN VAL- 
TIONTAKAUKSEN HAKEMISESTA

Ruokavirasto on paattanyt maatilojen maksuvalmiuslainoille myonnettavasta valtiontakaukses- 
ta annetun lain (232/2019) 6 §:n 5 momentin nojalla seuraavaa:

1§
Soveltamisala
Tama maarays koskee laissa (232/2019) kokonaan kansallisista varoista myonnettavan valtion- 
takauksen hakemisen menettelyja ja tukihakemukseen liitettavia asiakirjoja.

2§
Maatilojen maksuvalmiuslainoille myonnettavan valtiontakauksen hakeminen ja 
tukihakemuksen kasittely

Tassa maarayksessa tarkoitettua valtiontakausta haetaan kayttamalla Ruokaviraston vahvista- 
maa lomaketta numero 493. Kirjallinen tukihakemus toimitetaan allekirjoitettuna toimivaltaisel- 
le elinkeino-, liikenne-ja ymparistokeskukselle. Tukihakemukseen liitetaan tassa maarayksessa 
luetellut tuen myontamisen kannalta vaittamattomat selvitykset ja liitteet.

Elinkeino-, liikenne- ja ymparistokeskus vahvistaa tukihakemuksen vireilletulon, kun tukihake
mus ja liitteet on tarkastettu.

3§
Maatilojen maksuvalmiuslainoille myonnettavan valtiontakaushakemuksen liitteet

Valtiontakaushakemukseen liitetaan tuen myontamisen edellytysten arvioinnin tekemista var- 
ten seuraavat asiakirjat:

1) Verotustiedot:
a. Jaljennds hakijan/hakijoiden verotuspaatdksesta ja hakijan verolomakkeesta 2 

(maatalouden veroilmoitus) hakemuksen vireille tuloa edeltaneesta kahdesta 
viimeksi toimitetusta verotuksesta
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b. Jaljennbs verolomakkeista, joilla hakija on ilmoittanut elinkeinotulonsa verottajal- 
le hakemuksen vireille tuloa kahtena edeltaneena vuotena

c. Luotettava selvitys tulojen muutoksista, jos ne ovat olennaisesti muuttuneet tai 
tulevat muuttumaan toimitetun verotuksen mukaisista tuloista.

2) Lomakkeelle (nro 500) laadittu luettelo yrityksen veloista, joiden vakuutena yritysomai- 
suus on, tai vastaavat tiedot muuten seka tarvittaessa rasitustodistus maatilan tiloista. 
Annettava selvitys myds lyhytaikaisista luotoista (luoton kohde, saldo, vuosittainen kor- 
ko ja lyhennys).

3) Jos hakijana on yhteisd, on hakemukseen lisaksi liitettava:
a. Tuloslaskelma ja tase hakemusta edeltavalta kahdelta vuodelta
b. Tuen hakijan kaupparekisteriote ja oikeushenkildn osalta yhteisdn saanndt, jos 

hakija on kaupparekisteriin merkitty yritys
c. Muun yksityisen tai julkisen yhteisdn osalta selvitys nimenkirjoitusoikeudesta
d. Luettelo yhteisdn omistajista ja omistusosuudet

4§
Hakuaika

Hakuaika on 30.3.2020-30.4.2020.

5§
Voimaantulo

Tama maarays tulee voimaan 27 paivana maaliskuuta 2020 ja se on voimassa toistaiseksi.
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Seinajoella 27 paivana maaliskuuta 2020

Osastonjohtaja Raisa Ikonen

Aulis KuuselaErityisasiantuntija

Liite:
Maatilojen maksuvalmiuslainoille myonnettava valtiontakaushakemus 493

Tama maarays on saatavissa osoitteesta https://finlex.fi/fi/viranomaiset/normi/(FINLEX-Viran- 
omaisten maarayskokoelmat: Ruokavirasto) tai ruokavirasto.fi/tietoa-meista/julkai- 
sut/maaraykset/ seka Ruokaviraston kirjaamosta (PL 100, 00027 RUOKAVIRASTO, puh. 0295 30 
0400, sahkoposti: kirjaamo(5)ruokavirasto.fi).
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