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 ANSÖKAN OM LANDSKAPSGARANTI FÖR 
LIKVIDITETSLÅN FÖR LANTBRUKSFÖRE-
TAGARE UNDER 2017  
 

   

    

 
 

 
 

 
1. Sökande 
Sökanden / sökandena  FO-nummer Personbeteckning  Lägenhetssignum  

                        
Kommun där gårdsbruksenheten är 
belägen  

      
Utdelningsadress  Postnummer och postanstalt 

            
Telefonnummer  E-post Gårdsbruksenhetens produktionsinriktning 

                  
 
2. Uppgifter om landskapsgaranti 

Användningsändamålet för det lån som garantin gäller       
  

Lånebelopp som garanti-
ansökan gäller        euro Garantibelopp        euro 
      

 
3. Växtproduktionens odlingsarealer och skördemängder per år 

 Nuvarande produktion 
(genomsnittliga faktiska skördemängder) 

 Odlingsväxt   Odlingsareal  
ha 

Skördemängd  
(enheter/ha) 

                  

                  

                  

                  

                  

                  
 
4. Husdjursproduktionens djurantal och avkastningsmängder per år 

 Nuvarande produktion 

Djurslag Djurantal Avkastning/djur 

                  

                  

                  

                  

                  

                  
 

 
 
 
 
5. De under åren 2014-2016 utförda investeringarna som ökar kapaciteten (När garantibeloppet räknas ut kan man 

Landskapsregeringens anteckningar    
Blanketten emottagen, datum 
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beakta att gårdsbruksenhetens produktion ännu inte har hunnit uppnå full kapacitet) 

      
 
 
 
 

 
6. Ytterligare information samt information om erhållna stöd med de minimis som grund (stöd för privat avbytare och 
krisstöd?) 

      
 

 
7. Sökandens försäkran och samtycke 
Sökanden förbinder sig vid att det på stödmottagarens gårdsbruksenhet iakttas sådana obligatoriska krav för den berörda pro-
duktionssektorn som bygger på Europeiska unionens och nationell lagstiftning om miljö, hygien och djurens välbefinnande.  
 
Sökanden samtycker till att Ålands landskapsregering vid behov bekantar sig med den i ansökan avsedda verksamheten för fattan-
det av stödbeslutet.  
 
De ovan nämnda myndigheterna har rätt att få de uppgifter som behövs för avgörandet av ansökan samt för betalning och över-
vakning av stödet. Ålands landskapsregering har rätt att utföra övervakning på gårdsbruksenheten på det sätt som föreskrivs i 
landskapslagen om landskapsgaranti för likviditetslån för lantbruksföretagare under 2017.  
 
Sökanden intygar att uppgifterna i ansökan och dess bilagor stämmer. 

Ort och tid Underskrifter (alla sökande) 

            
 
Kreditlöfte för det lån för vilket ansöks om temporär garanti 
Lånebeloppet högst, euro Lånetid, år Amorteringsintervall 

             3 mån.   6 mån. 
Räntebundenhet (euribor, prime osv.) Marginal % Totalränta % vid tidpunkten för undertecknandet 

                  

Löftet är i kraft på ovan nämnda villkor fram till      .     .20  . Löftet förfaller om sökanden inte beviljas stöd 
enligt denna ansökan, om sökanden inte ställer den säkerhet för lånet som banken kräver eller om det i sökandens 
omständigheter eller totalfinansieringen av projektet sker väsentliga förändringar som kunde ha inverkat på givandet 
av löftet eller dess innehåll om de hade varit kända innan löftet gavs. Löftet förfaller också om sökanden har gett ban-
ken vilseledande information eller låtit bli att lämna uppgifter eller utredningar som banken har förutsatt eller som 
hade inverkat på givandet av löftet eller dess innehåll. 

 
 
Ort och tid Bankens underskrift, kontorets nummer och andra kontaktuppgifter 

            
 
Bilagor:  
Beskattningsuppgifter, blankett 2 ☐  Förteckning över skulder ☐ Likviditetskalkyl ☐ 
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ANVISNINGAR FÖR ANSÖKAN 
 
Ansökan om stöd 
 
Denna blankett används för ansökan om landskapagaranti 
för likviditetslån enligt lag om landskapsgaranti för likvidi-
tetslån för lantbruksföretagare under 2017. 
 
Ansökan ska lämnas in till Ålands landskapsregerings regi-
stratorskontor. 
 
Vid ansökan om garantin ska kreditinstitutets kreditlöfte 
inhämtas till ansökan innan den lämnas in landskapsregering-
en. 
 
Ansökningstiden är 30.11.2017-8.12.2017. 
 
Kredit som landskapsgarantin kan beviljas för 
 

Landskapsgaranti kan beviljas för lån som kreditgivaren 
beviljar en jordbruksföretagare för att förbättra likviditeten i 
den produktionsverksamhet inom jordbruket som företa-
garen bedriver. Den kredit som garantin gäller kan beviljas av 
kreditgivaren efter det att beslutet om beviljande av land-
skapsgarantin har fattats.  
 
Garantin beviljas som stöd enligt de minimis-
förordningen för jordbrukssektorn (Kommissionens 
förordning (EU) nr 1408/2013)  
 
 
 Beloppet av ett de minimis -stöd som beviljas per jordbruks-
företag får inte överskrida 15 000 euro under någon period på 
tre skatteår. Garantin som beviljas som de minimis –stöd 
skall summeras till andra de minimis –stöd för jordbrukssek-
torn som betalas till gårdsbruksenheten. Beloppet av stöd som 
ingår i garantin är ca 2.500 euro under lånetiden. De minimis 
-stöd till jordbrukssektorn åren 2014-2016 har varit följande: 
Avbytarstöd, temporärt nationellt tilläggsstöd 2015 och er-
sättningar för hjortdjursskador. 

1. Sökande 

Garantin kan beviljas fysiska personer och privaträttsliga 
sammanslutningar som bedriver jordbruk som sin näring. 
 
Stöd beviljas gårdsbruksenhetens ägare eller innehavare som 
har fyllt 18 år. 
 
Produktionsverksamheten inom jordbruket hos den som får 
garantin ska ha förutsättningar att vara kontinuerligt lönsam. 
Detta påvisas genom att fylla i blankett 490 Likviditetskalkyl 
för jordbruket. 
 
Om gårdsbruket är i gemensam besittning ska alla innehavare 
underteckna ansökan. Därmed ska också bägge äkta makarna 
underteckna ansökan om de besitter gårdsbruksenheten ge-
mensamt. 
 
Som lägenhetssignum används det signum som getts i sam-
band med åkerareal- och djurbaserade stöd eller andra stöd.  
 
 

2. Uppgifter om landskapsgarantin 

Denna ansökan om landskapsgaranti kan inte beviljas till 
sådana jordbruksföretagare som trots den tilläggsfinansiering 
som de fått i form av likviditetslån har en stor risk att försät-
tas i konkurs eller i något annat insolvensförfarande. Garantin 
är ett stöd av engångsnatur till jordbruksföretagare som lider 
av tillfälliga likviditetsproblem. Garantin kan beviljas för ett 
lån vars syfte är att förbättra likviditeten inom jordbrukets 
produktionsverksamhet (t.ex. djurkrediter, jordbruksmaski-
ner, anskaffning av produktionsinsatser för jordbruket etc.). 
Garantin kan inte beviljas för företagsverksamhet utanför 
jordbruket. 

3. Stödform och stödbelopp 

Stödet är i form av en landskapsgaranti. Beloppet av den 
kredit som garantin beviljas för får uppgå till högst 30 pro-
cent av det mervärdesskattefria medeltalet av det samman-
räknade beloppet av försäljningsinkomsterna från jordbruks-
produkter och jordbruksstödet under de två år som föregår 
året för garantiansökan, dock högst 110 000 euro och minst 
30 000 euro. Maximibeloppet av den kredit som garantin 
beviljas för får dock grunda sig på företagets kalkylerade 
omsättning, om jordbruksföretagaren har genomfört en pro-
duktiv investering som ökar jordbruksföretagarens belopp av 
försäljningsinkomster från jordbruksprodukter eller beloppet 
av jordbruksstöd, men som ännu inte har inverkat på företa-
gets omsättning under de två år som föregår året för garanti-
ansökan. I dessa fall är det viktigt att i punkt 6 utreda alla 
utförda och pågående investeringar för åren 2014-2016. 
 
Landskapsgarantin får under hela lånetiden gälla högst 70 
procent av det lånebelopp som garantin beviljats för och den 
får uppgå till högst 77 000 euro per jordbruksföretagare. 
 
Lånetiden för den kredit som garantin beviljas för får vara 
högst sju år, varav kreditgivaren kan bevilja uppskov med 
amorteringarna för sammanlagt högst två år, om det behövs 
på grund av garantitagarens tillfälliga ekonomiska svårig-
heter. 

4. Ytterligare information 

Sökanden kan också lägga fram andra omständigheter som 
inverkar på stödberättigandet. Sökanden kan till exempel i 
punkterna 5 och 6 ge en utredning av produktionsbyggnader 
som uppförts eller ska uppföras under de närmaste åren. 
 
Följande handlingar ska fogas till ansökan: 
 

Om sökandena är flera till antalet ska beskattnings-
handlingarna uppvisas för allas del. 

 
1. Likviditetskalkyl för jordbruket.   

2. Beskattningsuppgifter: 
 Kopia av sökandens/de sökandes beskattningsbeslut 

och av sökandens skatteblankett 2 (skattedeklaration 
för jordbruk) för de två senast verkställda beskatt-
ningarna innan ansökan blev anhängig. 

 Kopia av de skatteblanketter där sökanden för 
skattemyndigheten har deklarerat sin inkomst från 
näringsverksamhet för de två år som föregick an-
hängiggörandet av ansökan. 
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 En tillförlitlig utredning över förändringar i inkoms-
terna om dessa har förändrats eller kommer att för-
ändras avsevärt jämfört med uppgifterna enligt den 
verkställda beskattningen. Om dessa förändringar 
baserar sig på förändringar i arbets- eller tjänsteför-
hållanden ska arbetsgivarens intyg över detta före-
tes. 
 

3. En förteckning över företagets skulder och de skulder 
som företagsegendomen utgör säkerhet för eller motsva-
rande uppgifter på annat sätt samt vid behov ett gravat-
ionsbevis för de lägenheter som hör till gårdsbruksenhet-
en. Utredning ska också ges över kortfristiga krediter (fö-
remål för krediten, saldo, årlig ränta och amortering). 

 
4.  Om sökanden är en sammanslutning ska till ansökan dess-
utom fogas 

– Resultat- och balansräkning för de två år som före-
går ansökan. 

 Den sökandes handelsregisterutdrag och för juri-
diska personer sammanslutningens stadgar, om sö-
kanden är ett företag som är infört i handelsregistret. 

 För övriga privata eller offentliga sammanslutningar 
en utredning över namnteckningsrätten. 

 En förteckning över sammanslutningens ägare och 
ägarandelar 

 
ANSÖKNINGSBLANKETTEN SKA FYLLAS I OM-
SORGSFULLT TILL ALLA DELAR. HANDLÄGGNING-
EN AV ANSÖKAN GÅR SNABBARE OM ALLA BE-
HÖVLIGA BILAGOR HAR FOGATS TILL ANSÖKAN 
REDAN DÅ DEN LÄMNAS IN. 
LANDSKAPSREGERINGEN KAN I SAMBAND MED 
HANDLÄGGNINGEN AV ANSÖKAN BEGÄRA YTTER-
LIGARE UTREDNINGAR UTÖVER DE OVAN 
NÄMNDA.  
ANSÖKAN OCH BEHANDLINGEN AV ANSÖKAN 
FÖRUTSÄTTER ATT ÅLANDS LAGTING GODKÄN-
NER LANDSKAPSREGERINGENS FÖRSLAG TILL 
LANDSKAPSLAG OM LANDSKAPSGARANTI FÖR 
LIKVIDITETSLÅN FÖR LANTBRUKSFÖRETAG UN-
DER 2017 
 

 


