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Med stöd av 8 § landskapslagen den 21 juli
1995 om verkställighet av den gemensamma
jordbrukspolitiken inom EG (55/1995)
ändras 4 § 2 mom., 8 §, 10 § 1 och 2 mom., 13,
14, och 16 §§ samt 19 § 1 mom. och 21 § landskapsförordningen om startstöd till unga
jordbrukare av den 16 augusti 2001 (45/2001),
fogas till förordningens 6 § ett nytt 2 mom.,
19 § ett nytt 4 mom., varvid nuvarande 4 mom.
blir 5 mom. samt
ersätts i förordningen ordet ”landskapsstyrelsen” i olika böjningsformer med ”landskapsregeringen” i motsvarande former som följer:
4§
Allmänna villkor för beviljande av startstöd
-------------------------------------Den sökande skall förbinda sig att självständigt bedriva jordbruk, enligt villkoren för erhållande av stöd, under minst de tre kalenderår
som följer efter det år då den sista bidragsraten
utbetalats.
-------------------------------------6§
Ålder
-------------------------------------En komplett ansökan skall ha inkommit till
landskapsregeringen senast tre månader före
det datum då en sökande skall fylla 40 år.
8§
Boende
Den sökande skall bo på lantbrukslägenhetens driftcentrum eller i dess närhet, dock inte
inom stadsplanerat område. Landskapsreger-

ingen kan i ett beslut om startstöd föreskriva att
detta krav skall vara uppfyllt senast inom viss
tid, boendekravet skall dock vara uppfyllt senast före utbetalningen av den andra raten.
10 §
Sysselsättning
Den sökande skall ha sin huvudsakliga sysselsättning i och få sin huvudsakliga inkomst
från det etablerade lantbruksföretaget. Sökande skall uppvisa att minst hälften av sökandes
totala inkomster kommer att härröra från lantbruksföretaget. Av inkomsterna från lantbruksföretaget skall minst 35 procent utgöra inkomster från jordbruksproduktionen.
Uppfyller inte sökande kravet på sysselsättning vid tidpunkten för ansökan, skall sökande
i en förbättringsplan visa att kravet kommer att
kunna uppfyllas inom tre år.
-------------------------------------13 §
Bidragets storlek
Startstödet omfattar en bidragsdel och ett
kompletterande räntestöd. Dessutom kan i vissa fall ytterligare bidrag beviljas som tilläggsstöd. Bidragsdelen betalas till hälften av landskapet och till hälften av gemenskapen. Det
kompletterande räntestödet beviljas enligt bestämmelserna 16 §.
Startstödets bidragsdel uppgår till totalt
25 000 euro för tre kalenderår. Denna bidragsdel uppgår dock till 30 000 för den som övertar
en husdjurs- eller växthusodlingsrörelse, om
produktionen enligt tabellen i förordningens
bilaga omfattar minst tjugo produktionsenhe-
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ter samt jordbrukaren under dessa år anlitar
rådgivningstjänster som omfattar resultat- och
balansräkningar samt nyckeltal för likviditet,
lönsamhet och soliditet. Ett lantbruk skall därvid genomsnittligt ha haft minst tjugo produktionsenheter under det år som föregått året för
den tredje raten. En jordbrukare som idkar
husdjursproduktion eller växthusodling kan
dessutom för de tre därpå följande kalenderåren som en tilläggsdel beviljas bidrag med
totalt 25 000 euro.
14 §
Befrielse från överlåtelseskatt
Är överlåtelsehandling befriad från överlåtelseskatt enligt lagen om överlåtelseskatt
(FFS 931/1996) får summan av skattebefrielsen och det beräknade nuvärdet av framtida
räntestödsbetalningar inte överskrida det i
16 § fastställda stödbeloppet. Diskonteringsräntan bestäms i enlighet med EG-kommissionens meddelande om metoden för fastställande
av
referensoch
diskonteringsränta
(97/C 273/03).
16 §
Räntestöd
Som ett komplement till bidraget i 13 § kan
ett räntestöd beviljas för banklån som tagits i
syfte att täcka kostnaderna för etableringen.
Räntestödets kapitaliserade nuvärde får inte
överskrida värdet på det beviljade bidraget och
skattefördelen med befrielse från överlåtelseskatt. Räntestödet betalas ut årsvis och under
högst tio års tid. Räntestödet kan beviljas till
ett lånebelopp som uppgår till högst 150 000
euro, dock till högst 80 procent av köpeskillingen
för lantbruksfastigheten. Räntestödets sammanlagda belopp som avses i 14 § får inte överstiga 25 000 euro enligt penningvärdet vid beslutet. För husdjurs- eller växthusodlingsrörelse är summan 30 000 euro enligt penningvärdet
vid beslutet. Landskapsregeringen fastställer
räntestödet, som högst kan uppgå till fyra procentenheter.

19 §
Startstödets utbetalning
Bidragsdelen i startstödet utbetalas i tre
årliga lika stora rater. Om villkoren enligt bidragsbeslutet är uppfyllda utbetalas den första
bidragsraten senast inom ett år efter beslutet
att bevilja stöd.
------------------------------------Tilläggsdel som avses i 13 § 2 mom. utbetalas årligen efter ansökan, dock tidigast ett år
efter föregående rat. Utbetalning sker dock inte
förrän stödtagaren har visat att alla villkor
enligt denna förordning är uppfyllda.
------------------------------------21 §
Återkrav
Landskapsregeringen kan återkräva utbetalat startstöd helt eller delvis om
1) den som beviljats stöd inte självständigt
bedriver jordbruk enligt villkoren för erhållande av stöd under minst de tre kalenderår som
följer efter det år då den sista bidragsraten
utbetalats,
2) kravet på yrkesskicklighet och ekonomisk
livskraft inte uppfylls inom tre år enligt 9 och
11 §§,
3) den som upprättat en förbättringsplan
enligt 10 § inte fullföljer planen,
4) omsättningen inte uppgår till minst 20 000
euro från och med första verksamhetsåret enligt 11 §,
5) om villkoren för antal produktionsenheter
enligt 13 § 2 mom. inte uppfyllts eller om
6) den som beviljats stöd inte, inom de tre
kalenderår som följer efter det år då den sista
bidragsraten utbetalats, till landskapsregeringen har redovisat sådana uppgifter om uppfyllande av villkor för stöd som gäller i enlighet
med denna förordning.
_________
Denna förordning träder omedelbart i kraft.
Stöd som avses i denna förordning kan beviljas och utbetalas tidigast då Europeiska gemenskapernas kommission har godkänt de villkor som gäller stöden.
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