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LIVSMEDELSVERKETS FÖRESKRIFT OM ÖVERFÖRING AV STÖDRÄTTER 

Livsmedelsverket har med stöd av 14 § 3 mom. i lagen om Europeiska unionens direktstöd till 
jordbruket (193/2013), beslutat: 

 

1 §  

Tillämpningsområde 

Denna föreskrift gäller överföring av stödrätter inom systemet med grundstöd 
enligt lagen om Europeiska unionens direktstöd till jordbruket (193/2013). 

 

2 §  

Definitioner  

I denna föreskrift avses med 
 

1) stödförordningen Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1307/2013 
om regler för direktstöd för jordbrukare inom de stödordningar som ingår i den 
gemensamma jordbrukspolitiken och om upphävande av rådets förordning (EG) 
nr 637/2008 och rådets förordning (EG) 73/2009; 

 
2) stödrätt en stödrättighet som jordbrukaren har fått i enlighet med artikel 21.1 
punkt a och b i stödförordningen; 

 
3) stödår det år då grundstöd söks; 

 
4) överlåtare den part från vilken stödrätterna överförs; 

 
5) mottagare den part på vilken stödrätterna överförs; 

 
6) den nationella reserven den reserv som avses i artikel 30 i stödförordningen; 

 
7) stödrättighetsregister ett stödrättighetsregister enligt 41 § i lagen om 
verkställighet av jordbruksstöd (192/2013). 

 

3 §  

Överföringsblankett  

Den behöriga myndigheten ska underrättas om överföring av stödrätter på 
blankett 103B för överföring av stödrätter som Livsmedelsverket har fastställt. 
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4 §  

Underskrifter  

När besittningsrätten till stödrätter överförs ska blankett 103B för överföring av 
stödrätter och bilaga 103A vara undertecknade av alla överlåtare av stödrätterna, 
det vill säga de personer som är delaktiga i stödrätternas ägarkategorier. På 
mottagarsidan räcker det att en enda delaktig i den gård som tar emot 
stödrätterna undertecknar blanketterna. När stödrätter hyrs ut i andra hand ska 
ovan nämnda blankett 103B och bilagan vara undertecknade av alla som är 
delaktiga i den gård som överlåter stödrätter. 

 
När äganderätten till stödrätter överförs ska ovan nämnda blankett 103B och 
bilagan vara undertecknade av alla överlåtare och mottagare av stödrätterna, det 
vill säga de personer som är delaktiga eller som blir delaktiga i stödrätternas 
ägarkategorier. 

 

När ägande- eller besittningsrätten till stödrätter överförs på grand av ett 
domstolsbeslut eller ett beslut som någon annan (teknisk) besvärsmyndighet har 
fattat behövs inga underskrifter när det lagakraftvunna beslutet eller en kopia av 
det fogas till ansökan. 

 

5 §  

Bilagor  

Som obligatorisk bilaga till överföringsblankett 103B ska alltid returneras en 
förhandsifylld bilaga 103A som gäller den gård som överlåter stödrätter samt vid 
behov t.ex. ett skiftesinstrument, köpebrev eller gåvobrev för att bevisa att 
mottagaren av stödrätterna inte behöver uppfylla definitionen av aktiv 
jordbrukare. 

 

6 §  

Registrering av stödrätter  

Äganderätten till stödrätter registreras i stödrättighetsregistret på nivå av 
lägenhetssignum och på personnivå. 

 
Besittningsrätten till stödrätter registreras i stödrättighetsregistret på nivå av 
lägenhetssignum. 

 
Mottagaren av stödrätterna ska på begäran av den behöriga myndigheten kunna 
visa att han eller hon vid tidpunkten för mottagandet av stödrätterna är en sådan 
aktiv jordbrukare som avses i artikel 9 i Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU) nr 1307/2013. 

 

 

 

 

 

 

 



3 / 4 
 

7 §  

Inlämnande av överföringsblanketten 

Överföringsblankett 103B med bilagor ska senast den 17 juni innevarande stödår 

lämnas in till den behöriga myndigheten. Stödrätter som anmälts på en över-

föringsblankett som lämnats in för sent beaktas inte i mottagarens stödansökan 

när stöd söks för året, utan först från och med nästa års ansökan om stöd. Om 

ansökan om överföring har gällt endast ett kalenderår, kan den inte alls beaktas 

nästa år utan måste avslås helt och hållet. 

 
Om det gäller överföring av stödrätter i samband med överföring av besittningen 
av en hel gård, måste den behöriga myndigheten underrättas om överföringen av 
stödrätterna senast inom 15 arbetsdagar från besittningsöverföringen av hela 
gården under stödåret. 

 

8 §  

Ikraftträdande 

Denna föreskrift träder i kraft den 29 mars 2019 och den är i kraft tills vidare.  

 

 

Seinäjoki den 28 mars 2019 

 

 

Avdelningsdirektör  Jukka Pekonniemi 

     

 

 

Jurist    Susanna Ylikantola 

   

Motsvarande EU-rättsakter: 
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 
1306/2013 om finansiering, förvaltning och övervakning 
av den gemensamma jordbrukspolitiken och om upphävande 
av rådets förordning (EEG) nr 352/78, (EG) nr 
165/94, (EG) nr 2799/98, (EG) nr 814/2000, (EG) nr 
1290/2005 och (EG) nr 485/2008. 
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Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 
1307/2013 om regler för direktstöd för jordbrukare inom 
de stödordningar som ingår i den gemensamma 
jordbrukspolitiken och om upphävande av rådets 
förordning (EG) nr 637/2008 och rådets förordning (EG) 
73/2009 
 
Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 639/2014 
om komplettering av Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr 1307/2013 om regler för direktstöd 
för jordbrukare inom de stödordningar som ingår i den 
gemensamma jordbrukspolitiken och om ändring av 
bilaga X till den förordningen   

 
 

Denna föreskrift finns att få på addresserna 

• https://finlex.fi/sv/viranomaiset/normi/440002 (FINLEX® – Myndigheternas 

föreskriftssamlingar: Livsmedelsverket) och 

• www.livsmedelsverket.fi → Om oss → Publikationer → Föreskrifter   

• och från Livsmedelsverkets registratorsbyrå (PB 100, 00027 LIVSMEDELSVERKET,  

tfn 029 530 0400, e-post: kirjaamo@ruokavirasto.fi). 
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