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LIVSMEDELSVERKETS FORESKRIFT OM ANSOKAN OM STATSBORGEN FOR LIKVIDITETSLAN FOR 

GARDSBRUKSENHETER

Livsmedelsverket har med stdd av 6 § 5 mom. i lagen om statsborgen for likviditetslan for 
gardsbruksenheter (232/2019) beslutat fdijande:

1§
Tillampningsomrade
Denna fdreskrift galler fdrfarandena vid ansdkan om statsborgen som belt beviljas av nationella 
medel enligt lag (232/2019) och de handlingar som ska fogas till stddansdkan.

2§
Ansokan om statsborgen for likviditetslan for gardsbruksenheter och handlaggning av 

ansokan

I denna fdreskrift avsedd statsborgen sdks med blankett 493 som Livsmedelsverket har faststallt. 
Den undertecknade skriftliga stddansdkan ges in till den behdriga narings-, trafik- och 
miljdcentralen. Till stddansdkan fogas de utredningar och bilagor som ar nddvandiga fdr 
beviljande av stddet och som fdrtecknas i denna fdreskrift.

Narings-, trafik- och miljdcentralen fastslar att stddansdkan blivit anhangig nar stddansdkan och 
bilagorna till den hargranskats.

3§
Bilagorna till ansdkan om statsborgen fdr likviditetslan fdr gardsbruksenheter

Till ansdkan om statsborgen fogas fdijande handlingar som behdvs fdr att beddma 
fdrutsattningarna fdr att bevilja stdd:

1) Beskattningsuppgifter;
a. Kopia av sdkandens/de sdkandes beskattningsbeslut och av sdkandens 

skatteblankett 2 (skattedeklaration fdr jordbruk) fdr de tva senast verkstallda 
beskattningarna innan ansdkan blev anhangig.

b. Kopia av de skatteblanketter dar sdkanden fdr skattemyndigheten har deklarerat 
sin inkomst fran naringsverksamhet fdr de tva ar som fdregick anhangiggdrandet 
av ansdkan.
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c. En tillforlitlig utredning over fdrandringar i inkomsterna om dessa har fdrandrats 
eller kommer att fdrandras avsevart jamfdrt med inkomsterna enligt den 
verkstallda beskattningen.

2) En pa blankett (nr 500) uppgjord forteckning over foretagets skulder som 
foretagsegendomen utgdr sakerhet for eller motsvarande uppgifter pa annat satt samt 
vid behov ett gravationsbevis for de lagenheter som hdr till gardsbruksenheten. 
Utredning ska ocksa ges over kortfristiga krediter (foremal for krediten, saldo, arlig ranta 
och amortering).

3) Om sdkanden ar en sammanslutning ska till ansdkan dessutom fogas:
a. Resultat- och balansrakning for de tva ar som fdregar ansdkan.
b. Den sdkandes handelsregisterutdragochfdrjuridiska personersammanslutningens 

stadgar, om sdkanden ar ett fdretag som ar infdrt i handelsregistret.
c. Fdr dvriga privata eller offentliga sammanslutningar en utredning dver 

namnteckningsratten.
d. En fdrteckning dver sammanslutningens agare och agarandelar

4§
Ansdkningstid

Ansdkningstiden ar 30.3.2020-30.4.2020.

5§
Ikrafttradande

Denna fdreskrift trader i kraft den 27 mars 2020 och den ar i kraft tills vidare.
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Seinajoki den 27 mars 2020

Avdelningschef Raisa Ikonen

Specialsakkunnig Aulis Kuusela

Bilaga:
Ansdkan om statsborgen for likviditetslan for gardsbruksenheter 493

Denna fdreskrift finns att fa pa webbadressen https://finlex.fi/sv/viranomaiset/normi/ (FINLEX- 
Myndigheternas fdreskriftssamling: Livsmedelsverket) eller ruokavirasto.fi/sv/om-
oss/publikationer/foreskrifter/ samt fran Livsmedelsverkets registratur (PB 100, 00027 
LIVSMEDELSVERKET, tfn 0295 30 0400, e-post: kirjaamo(5)ruokavirasto.fi).
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