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J U S T I T I E M I N I S T E R I E T  

__________________________________________________________________________________ 
 
UTMÄTNING AV JORDBRUKSSTÖD  
 
Behörighet  1 kap. 10 § utsökningslagen  
Giltighetstid  Tillsvidare 
Upphäver   Justitieministeriets anvisning 12.10.1995 nr 4149/36/94 
Målgrupper  Häradenas exekutionsverk, exekutionsavdelningarna vid häradsämbetena, 
  landskapfogdeämbetet i landskapet Åland 
För kännedom   Justitieförvaltningscheferna vid länsstyrelserna, jord- och skogsbruksminis-

teriet  
__________________________________________________________________________________ 
 

Justitieministeriet utfärdar följande anvisningar om utmätning av jord-
bruksstöd efter förhandlingarna med jord- och skogsbruksministeriet. 

1. ALLMÄNT 
 
 1.1 Stödsystem och ansökan om stöd 
 

Till lantbruksnäringsidkarna betalas med stöd av olika EU-bestämmelser 
och nationella lagar bidrag, ersättningar och andra stöd. 
 
I stödsystemet för jordbruk ingår s.k. inkomststöd och strukturstöd (nedan 
jordbruksstöd). Dessutom betalas lantbruksnäringsidkarna ersättningar för 
skador som förorsakats av exceptionella händelser, bl.a. skördesskadeer-
sättningar samt ersättningar för skador som förorsakats av översvämningar 
eller rovdjur. 

 
Jordbruksstöd söks hos de kommunala landsbygdsnäringsmyndigheterna 
och de regionala arbetskrafts- och näringscentralerna (nedan TE-
centralerna). Förutsättningen för att stödet betalas  till fullt belopp är att an-
sökningsblanketterna inlämnas inom utsatt tid. På begäran får utsökning-
smyndigheterna uppgifter om utbetalning av jordbruksstöd från ovan 
nämnda myndigheter. Huvudansökningstiden i fråga om arealbaserade stöd 
är vanligen i maj. Ansökningsblanketterna skall enligt gällande anvisningar 
lämnas in till landsbygdsnäringsmyndigheten i den kommun där gårds-
bruksenhetens driftscentrum är beläget före utgången av maj. (Ansök-
ningsguide osv. se www.mmm.fi.)  
 

 1.2  Sökande av inkomststöd för jordbruk  
 

Med sökande avses en enskild jordbrukare, som kan vara en fysisk eller ju-
ridisk person eller en sammanslutning av fysiska och juridiska personer  
oberoende av sammanslutningens och dess medlemmars juridiska ställning 
inom den nationella lagstiftningen. Samfund, sammanslutningar och döds-
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bon bör på gårdbruksblanketten ge särskild utredning över de delaktiga till 
landsbygdsmyndigheten. 
 
Också den interna fördelningen av kapitalandelen i fråga om sammanslut-
ningens resultat kan grunda sig på något annat än att andelen fördelas en-
ligt huvudtalet (ytterligare information om fördelningsgrunder ges av 
landsbygdsnäringsmyndigheterna och skattebyråerna). 

 
Med gårdsbruksenhet avses en helhet uppbyggd av en eller flera produk-
tionsenheter (gårdar) som den sökande administrerar. Sökanden kan admi-
nistrera gårdsbruksenheten i egenskap av ägare, arrendator eller som inne-
havare av dispositionsrätt, på basen av testamente eller annan åtkomsthand-
ling. 

 
Stödet betalas till den sökanden och det kan utmätas för den sökandes 
skuld. Om gäldenären är delaktig i en sammanslutning, kan på motsvaran-
de sätt den andel av en sammanslutningens stöd som enligt gårdbruksblan-
ketten hör till gäldenären utmätas för dennes skuld. Om utsökningsmyn-
digheten har grundad anledning att misstänka att en sökandes stödansökan 
inte motsvarar det egentliga läget, skall utmätningsmannen utreda om det 
finns förutsättningar att tillämpa bestämmelserna om s.k. konstgjorda för-
mögenhetsarrangemang i  4 kapitel  9 § 4 mom. utsökningslagen. T.ex. i 
fråga om jordbrukarens make kan förutsättningarna för konstgjorda arran-
gemang uppfyllas i sådana fall att maken som i verkligheten inte brukar 
gården anges som sökande. 

 
2.  UTMÄTNING AV JORDBRUKSSTÖD SOM NÄRINGSINKOMST ELLER FORDRAN 
 

Jordbruksstöd som betalas till en privat näringsidkare utmäts enligt be-
stämmelserna om utmätning av näringsinkomst i 4 kapitel 8 a § utsökning-
slagen (HD:s prejudikat KKO:1988:113 och KKO:1993:155). Bestämmel-
sen om skyddad andel i 4 kapitel 6 § 3 mom. utsökningslagen tillämpas in-
te, eftersom det inte är frågan om inkomst som utbetalas i perioder.  
Om näringsidkaren har upphört att bruka gården utmäts jordbruksstödet 
som fordran (se HD:s prejudikat KKO: 1999:3).  

 
Om den som söker jordbruksstöd och som är gäldenär vid utsökning är ett 
företag i bolagsform utmäts stödet som fordran. Stödet som betalas till ett 
företag kan dock inte utmätas för skulden av en gäldenär som är delaktig i 
företaget. 
 
Däremot om sökanden av jordbruksstöd är en sammanslutning, kan den 
andel av stödet som hör till en privatperson som är delaktig i sammanslut-
ningen utmätas som näringsinkomst.  

 
3.  DEL SOM SKALL UTMÄTAS  
 

Enligt 4 kapitel 8 a § utsökningslagen skall fem sjättedelar av näringsin-
komst undantas från utmätning. Utmätningsmannen får under vissa förut-
sättningar utöva prövningsrätt vid bestämmandet av den delen som skall 
undantas av utmätningen. Enligt 4 kapitel 8 a § 3 mom. utsökningslagen får 
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denna del med gäldenärens samtycke eller, då det kan anses skäligt med 
beaktande av gäldenärens förmögenhetsställning och andra betalningsskyl-
digheter, bestämmas till mindre än fem sjättedelar. Enligt gäldenärens sam-
tycke och utmätningsmannens prövning kan gäldenären i fråga om den del 
som övergår 1/6 få optionsrätt att bestämma på vilka fordringar medlen rik-
tas. Samtycket till detta antecknas i utmätningsprotokollet. Utmätnings-
mannen kan också lindra regeln om 1/6 på samma grunder som vid utmät-
ning av lön. 
 
I betalningsförbudet kan en bråkdel av stödet eller ett visst belopp anteck-
nas som den del som skall utmätas eller utmätningen kan begränsas till 
skuldsumman. I landsbygdsnäringsmyndigheternas datasystem anges be-
loppen som procentandel. Gäldenären kan själv föreslå att utmätningsman-
nen skall utmäta hela stödet, varvid den övriga egendomen kan lämnas 
utanför utmätningen. Gäldenärens samtycke i fråga om utmätning av mer 
än den i 4 kapitel 8 § 1 mom. utsökningslagen stadgade delen skall alltid 
antecknas i utmätningsprotokollet. Om utmätningsmannen utövar sin pröv-
ningsrätt vid bestämmandet av den frivilliga delen, till nackdel eller fördel 
för gäldenären, skall också detta motiveras i utmätningsprotokollet. 

 
I jord- och skogsbruksministeriets datasystem betalas stöd, som jordbruks-
sammanslutningar, dödsbon och andra än juridiska personer har sökt, i sin 
helhet till den sökande som anges först i sammanslutningens, dödsboets el-
ler ett annat samfunds lista över sökanden. Om det inom en sammanslut-
ning, ett dödsbo eller ett annat ovan nämnt samfund finns en utsöknings-
gäldenär, som är någon annan än den som anges som första sökande, skall 
betalningsförbudet individualiseras enligt den första sökanden. I utmät-
ningsprotokollet och i betalningsförbudet individualiseras stödtagaren ge-
nom anteckningen `sökande/gäldenär som delaktig i sammanslutningen’. 
Om jordbruk bedrivs av ett dödsbo skall man vid utmätningen skilja åt bo-
ets skuld och den delaktigas skuld. 

 
4.  PANTSATT STÖD  
 

Ett jordbruksstöd kan vara pantsatt i förväg, t.ex. som säkerhet för en kredit 
för en jordbruksföretagare i en bank eller i ett handelsföretag. Bestämmel-
serna om pantsättning tillämpas även på säkerhetsöverlåtelse av fordran, 
dvs. överföring av fordran till en tredje part. 

 
4.1. En privat näringsidkare som gäldenär 

 
En pantsättning som gjorts i förväg blir bindande från den dag stödet bevil-
jas. Utbetalningen av stöden sker dock enligt huvudregeln innan lands-
bygdsnäringsmyndigheterna har fattat det slutliga beslutet av att bevilja 
stödet. I dessa fall blir pantsättningen effektiv vid den tidpunkten då utbe-
talningen sker (Åbo förvaltningsdomstol 5.3.2002, nr 578 och HD:s preju-
dikat KKO 2.10.2002 nr 2569: besvärsrätt inte beviljat). Tillstånd för be-
talning av stöden beviljas genom jord- och skogsbruksministeriets förord-
ning. Kommunens landsbygdsnäringsmyndighet meddelar på begäran utbe-
talningstidtabellerna. 
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Om utmätningsmannens betalningsförbud har inkommit till landsbygdsnä-
ringsmyndigheten innan beslutet om att bevilja stödet har fattats eller innan 
förskottsutbetalning av stödet, skall betalningsförbudet iakttas oberoende 
av anmälan om pantsättning/säkerhetsöverlåtelse som inkommit till ifråga-
varande myndighet före detta. 
 
Om utmätningsmannens betalningsförbud har inkommit till landbygdsnä-
ringsmyndigheten efter att kommunen fattat ett överklagbart beslut om att 
bevilja stödet, skall prioriteten mellan utmätningen och pantsättningen av-
göras enligt tidsprioritetsregeln. Om det i detta fall i fråga om samma stöd 
finns en pantsättning som gjorts innan utmätningen, skall betalaren avhålla 
sig från att betala stödet till stödtagaren samt anmäla utmätningsmannen 
och borgenären om pantsättningen av stödet och betala det belopp som 
fastställts enligt betalningsförbudet till utmätningsmannen. Utmätnings-
mannen skall omedelbart utreda  pantsättningens är giltighet och avgöra 
prioritetsfrågan samt redovisa medlen till de rätta borgenärerna. 
 

 4.2. En juridisk person som gäldenär 
 
I fråga om en juridisk person är det inte möjligt att tillämpa förskottsutmät-
ning (utmätning som fordran, se kapitel 2). I detta fall avgörs prioriteten 
mellan utmätningen och pantsättningen enligt tidsprioritetsregeln. 

 
5. JORDBRUKSSTÖD SOM OMFATTAS AV FÖRETAGSINTECKNING OCH ANNAT 

PANTSATT JORDBRUKSSTÖD 
 

Enligt 3 § företagsinteckningslagen (24.8.1984/834) är en företagares (en 
jordbruksföretagare som införts i handelsregistret) kassamedel, fordringar, 
värdepapper och andra finansieringstillgångar företagsinteckningsbara. 
Jordbruksstöd som fordringar omfattas också av företagsinteckningen. Fö-
retagsinteckning i sig hindrar inte utmätning, eftersom det innan fördel-
ningen inte är klart om prioritering kommer att användas. Utmätningsman-
nen skall kontrollera företagsinteckningens giltighet i företagsintecknings-
registret. 
 
Jordbruksstöd som tillhör den egendom som omfattas av företagsinteck-
ningen kan också vara pantsatt, varvid utmätningsmannen skall avgöra pri-
oritetsfrågan från fall till fall. 
 
Fordran kan dock pantsättas skilt oberoende av företagsinteckningen. Ock-
så efter pantsättningen hör fordran till den egendom som omfattas av före-
tagsinteckningen, men prioriteten som föranleds av företagsinteckningen är 
sekundär. 

 
6. FÖRFARANDET VID DELFÅENDE OCH VERKSTÄLLIGHET AV 

BETALNINGSFÖRBUD 
 

Största delen av stöden beviljas och utbetalas av kommunens landsbygds-
näringsmyndighet. Vissa stöd och ersättningar betalas av lokala TE-
centraler. Lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet och perso-
nuppgiftslagen ställer vissa begränsningar för fri informationsväxling mel-
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lan landsbygdsnäringsmyndigheterna och utsökningsmyndigheterna. Enligt 
3 kap 34  f § utsökningslagen har utmätningsmannen rätt att av lands-
bygdsnäringsmyndigheterna få uppgifter om sökande av jordbruksstöd och 
stöden som betalats till dessa. Efter den s.k. huvudansökan kan utsökning-
smyndigheten be kommunens landsbygdsnäringsmyndigheter ge en kom-
munvis förteckning försedd med namnuppgifter över de sökande. På basis 
av denna förteckning kan utsökningsmyndigheten göra individualiserade 
förfrågningar om utbetalningsuppgifter i fråga om sådana stödtagare som 
är utsökningsgäldenärer. 

 
Utmätningsmannen sänder betalningsförbuden inom sitt verksamhetsområ-
de till var och en kommuns landsbygdsnäringsmyndighet eller TE-central. 
Olika stödformer betalas året runt, men i huvudsak i september-december. 

 
7. STRUKTURSTÖD 
 

TE-centralen kan via sina företagstjänster bevilja finansiering i form av bi-
stånd till företag som inleder eller utvidgar sin verksamhet. Biståndssum-
man kan bestå av en andel av godtagbara kostnader eller biståndets belopp 
kan också bero på olika faktorer, t.ex. på var företaget är beläget. Investe-
ringsbidrag för investering till anläggningstillgångar inom jordbruk eller 
fiskerinäring beviljas inte via TE-centralens företagstjänster. Däremot kan 
investeringsstöd, utvecklingsstöd och startstöd för småföretagsverksamhet i 
landsbygden beviljas. Finansiering som erbjuds via företagstjänsterna kan 
beviljas till finansiering av projekt som syftar till att förbättra konkurrens-
kraften av företag som förädlar jordbruksprodukter och främst till små och 
medelstora företag. Finansieringen kan i detta fall även riktas till anskaff-
ning av anläggningstillgångar samt anskaffning, byggande eller sanering av 
verksamhetsutrymmen. 
 
Strukturstöd som beviljats för ett bestämt ändamål utmäts inte, men nog det 
föremålet som införskaffas med stödet. Om stödet innehåller företagarens 
beräknad lön, kan man vid utmätningen av detta belopp tillämpa bestäm-
melserna om utmätning av lön.  
 
 

 
 
Justitieministeriet  Johannes Koskinen 
 
 
 
 
Regeringsråd   Jukka Hongell 


