GENERATIONSVÄXLINGS
GUIDE

HURRA FÖR NÄSTA
GENERATION!
För att vi skall ha mat för alla i framtiden måste
vi se till att lantbruksföretag generationsväxlar
och att det finns en ivrig kår av nya företagare
som bara väntar på att få verkställa sina mer
eller mindre vilda idéer.
Eftersom de globala marknaderna bestämmer
priset på vanligt Mörskomvete från bakgården på basis av megaskörden i Australien
eller torkan i USA, måste man i dagens läge vara
lite påhittig och välinformerad för att få sin företagsverksamhet att löpa smidigt.
De globala livsmedelsmarknaderna och sociala
medierna erbjuder enorma möjligheter för den
som vågar sig utanför bekvämlighetszonen.

Generationsväxling:
Överlåtande av lantbruksföretag till
en efterträdare som fortsätter med
verksamheten.

Att se de möjligheter och den energi som finns
lagrad i det egna företaget och i sig själv är
grunden till lyckad företagsamhet!
Det hör till att nya generationer ifrågasätter normer och förfaranden. Nu är tiden inne
för fördomsfritt tänkande och görande - detta
är nyckeln till framgång!
Unga bönder behövs,
hurra för nästa generation!
Annika Öhberg
Ungdomsombudsman SLC
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INTRESSENTER I
EN GENERATIONSVÄXLING

De mest centrala intressenterna i samband med en generationsväxling är förvärvaren, avträdaren, gården och resten
av familjen. Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt LPA, skattemyndigheten och
NTM-centralen eller Landskapsregeringen är myndigheter som erbjuder förmåner
i varierande form för att underlätta en ge-

nerationsväxling. På följande uppslag finns
olika förmåner samt krav som de berörda
myndigheterna ställer på förvärvaren, avträdaren och gården i samband med en
generationsväxling. På Åland är det Landskapsregeringen som sköter NTM-centralens uppgifter. Mera information finns på
de olika instansernas webbsidor.
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KRAV SOM STÄLLS VID GENERATIONSVÄXLING

OLIKA PARTER
- OLIKA KRAV FÖR
GENERATIONSVÄXLING

NTM-CENTRALEN
(LANDSKAPSREGERINGEN)
•

Kraven som ställs på förvärvaren, avträdaren och gården vid en generationsväxling beror på förmånerna som
man bestämmer sig för att söka. Det
erbjuds olika förmåner i form av pension, bidrag, räntestödslån samt lättnader i beskattningen. Ju fler förmåner
man använder, desto fler krav ställs det
på generationsväxlarna och gården
då varje instans ställer sina egna krav.

Startstöd
(Bidrag och räntestödslån)

KRAV PÅ GÅRDEN:
•
•

När man utrett sina egna möjligheter och tillhörande krav ansöker
man om förmånen/erna. För att ge en
helhetsbild har vi här invid sammanställt en tabell av de förmåner som erbjuds vid en generationsväxling och
kraven som är förknippade med dem.
Tabellen är inte avsedd att användas
som den enda informationskällan vid
planering och verkställande av generationsväxling. Noggrannare anvisningar
om ansökningsanföranden och kraven
hittas på instansernas egna webbsidor.

Företagarinkomsten från jordbruket
uppgår till minst 15 000 euro senast tre
år efter att stödet har beviljats.
Uppfyller kraven för miljö, hygien och
djurens välbefinnande.

KRAV FÖR AVTRÄDAREN:
Inga krav.

KRAV FÖR FÖRVÄRVAREN:
•
•
•

För att försäkra sig om att man uppfyller kraven för förmånerna lönar det sig
att i ett tidigt skede kontakta lantbruksrådgivningen, den egna banken och de
instanser som beviljar förmånerna.

Har fyllt 18 men inte 41 och blir gårdens
huvudsakliga företagare för första
gången.
Har inte beviljats startstöd tidigare.
Tillräcklig yrkesskicklighet, vilket innebär en yrkesutbildning på minst andra stadiet i naturbruk eller motsvarande, eller tre års erfarenhet samt
30
ändamålsenliga
studiepoäng
varav minst 15 sp i ekonomi, vilket
ska uppfyllas inom 36 månader efter
det att stödet beviljats.

OBS! Åland har egna krav och villkor gällande
ansökan och utbetalning av startstöd. Kontakta Landskapsregeringen för mera information.
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SKATTEMYNDIGHET

LPA
•

•

Förtidspension
2016: från 59-års ålder får LFÖPLförsäkrade avträdare samt make/maka
pension ända tills folkpensionsåldern.
2017-18: från 60 års ålder.

KRAV PÅ GÅRDEN (GÅVAN):

KRAV GÅRDEN:
•

•

Brukningsenheten måste hållas oskiftad, den ska vara ekonomiskt livskraftig
inom tre år från avträdelsen, med en
företagsinkomst på minst 15 000 euro/
år/förvärvare, varav minst 12 000 euro
från jordbruk och avskrivningar minst
5000 euro/år.
Gården uppfyller kraven för miljö,
hygien och djurens välbefinnande.

•

•
•

•

•
•
•

Har bedrivit jordbruk.

KRAV PÅ FÖRVÄRVAREN:
•

2016: Minst 57 år, 2017-18 58 år, då
ansökan anhängiggörs. Bedrivit jordbruk
de senaste 10 åren och varit LFÖPLförsäkrad minst 5 år.
Förvärvsinkomsterna får inte överskrida
en viss gräns då avträdelsestödet betalas, 2016 är gränsen 719 euro/månad.
Förbinder sig att varaktigt sluta bedriva
kommersiellt jord- och skogsbruk.

KRAV PÅ FÖRVÄRVAREN:
•

Gården måste innehålla åker (HFD: minst
ca. 4 ha) för att lättnaderna kan tillämpas på hela gårdsbruksegendomen.

KRAV PÅ AVTRÄDAREN:

KRAV AVTRÄDAREN:
•

Lättnader i arvs- och gåvobeskattningen

Är under 40 år vid avträdelsetidpunkten
och har tillräcklig yrkesskicklighet (se kolumn till vänster).
Förbinder sig att odla gården så länge
avträdelsestöd betalas åt avträdaren,
dock minst fem år.
Måste bo på gården eller på ett avstånd
som medför att gården kan skötas ändamålsenligt.
Inkomsterna ytterom lantbruket ska vara
under 60 000 euro/år.
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Gåvotagaren förbinder sig att odla huvuddelen av gården i minst fem år efter
att gåvobeskattningen verkställts.

GENERATIONSVÄXLARENS STEGKARTA
1-3 ÅR FÖRE
Börja planera i god tid, gärna ett till tre år före generationsväxlingen. För en öppen diskussion inom familjen och
försök att nå en lösning som tillfredsställer alla parter.
Fundera på följande:
Vilken är den lämpligaste tidpunkten för överlåtelse?
Hur ser förvärvarens och överlåtarens ekonomi ut i framtiden?
1. Börja med att ta reda på skattemyndighetens gängse värde på gården.
Ytterst sällan är ett pris där gåvoskatten
undviks det enda rätta. Ett lägre pris och
en skälig gåvoskatt är som helhet oftast
ett bättre alternativ.				

3. Med hjälp av en god planering kan man
göra utkast till överlåtelsehandling. Med
hjälp av den ansöker man om förhandsbeslut från de olika myndigheterna.
Den slutliga överlåtelsehandlingen uppgörs efter det att förhandsbeslut erhållits.
Ansökan på basis av utkast till överlåtelsehandling är obligatoriskt för avträdelsestöd från LPA och startstöd för unga
jordbrukare från NTM-centralen (Landskapsregeringen).

Obs! Skattemyndigheten har sin egen syn
på gårdens gängse värde, vilket behövs för
att räkna ut gåvoskatten vid gåvoartade
köp. Skattemyndigheten ger vid ansökan
ett avgiftsbelagt förhandsavgörande.
2. Be lantbrukssällskapet göra upp en
affärsplan om gårdens ekonomiska livskraft för att utreda huruvida den uppfyller
NTM-centralens och LPA:s krav.

Undertecknar man den slutliga överlåtelsehandlingen innan alla förhandsbeslut
getts, sker det på egen risk.
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NTM-CENTRALEN
(LANDSKAPSREGERINGEN)

LPA

Avträdelsestöd/annan
pensionsform

Handläggningstid ca. 2-4 månader.

Handläggningstid ca. 2-3 månader.

Startstöd (bidrag och
räntestödslån)
Ansökningsblanketter
fås
från NTM-centralen, banken,
Hyrrä, suomi.fi eller Landskapsregeringen.
Ansökan kan man fylla i själv
eller tillsammans med en
sakkunnig.
Räntestödslån kräver att
banken fyller i en kreditutfästelseblankett som bilaga till
ansökningsblanketten.

SKATTEMYNDIGHET

Gåvobeskattning,
inkomstbeskattning,
överlåtelsebeskattning
och övrig beskattning

Ansökningsblanketter fås på
www.lpa.fi eller av LPA-ombudsmannen,
LPA
eller
landsbygdssekreteraren, vilka också ger info om stödet
och hjälp med att fylla i blanketterna.
I fråga om annan pensionsform kontakta LPA-ombudsmannen eller LPA.

ANSÖKAN GÖRS
Skicka in utkast till överlåtelsehandling och andra bilagor som respektive instans behöver.
Behandlingstiden i de olika instanserna är minst 2-3 månader.
Beslut om startstöd:
Positivt = Gå vidare
Negativt = Överklaga eller
fundera på andra alternativ

Förhandsbeslut om avträdelsestöd med eventuella villkor
för slutligt beslut:
Positivt = Gå vidare
Oklart = Kontakta LPA

Förhandsavgörande om
gåvoskatt.
Avgörande om inkomstskattekonsekvenser.

NÄR ALLA BESLUT ÄR KLARA UNDERTECKNAS DEN SLUTLIGA ÖVERLÅTELSEHANDLINGEN.
Slutliga köpe- och gåvobrevet med övriga handlingar som NTM-centralen (Landskapsregeringen) eller LPA krävt i sina beslut sänds till respektive instans.
NTM-centralen godkänner
överlåtelsehandlingen och
ger tillstånd att lyfta räntestödslån.
Bidraget betalas ut i två lika
stora rater med ett års mellanrum.
På Åland sköts detta av
Landskapsregeringen enligt
skilda regler.

Beslut om avträdelsestödets
början.

OBS! Detta är endast en mall
för olika skeden.
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Eventuell gåvoskattedeklaration skall lämnas inom 3 månader från överlåtelsen.
Yrka på generationsskifteslättnader i gåvoskattedeklarationen.

KORT OM FAMILJERÄTT
OCH LANTBRUK

Lantbruket handlar om företagsverksamhet men själva gården väcker
ofta starka känslor eftersom den är
kopplad till familjens och lokalsamhällets
traditioner och historia.

I samband med generationsväxling
lönar det sig att fundera på hur gårdens
framtid ser ut och vad som sker med
egendomen i händelse av oväntade
förändringar i livssituationen som t.ex.
äktenskapsskillnad eller dödsfall.
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ÄKTENSKAP OCH ÄKTENSKAPSFÖRORD

kan yrka på gottgörelse då den ena sambon
genom sin insats för det gemensamma hushållet har hjälpt den andra att öka eller bevara
sin egendom. Gottgörelse tillämpas då uppdelandet av egendomen enbart enligt
ägandeförhållanden skulle leda till oproportionell vinst för den ena sambon på den andra
sambons bekostnad.
Som sambon kan man avtala om åtskiljande av egendom med en skriftlig åtskiljandehandling. Ifall man inte når ett avtal kan
man ansöka om förordnande av skiftesman
från tingsrätten.

Giftorätt är en förväntningsrätt som uppstår
när man ingått äktenskap eller registrerat sitt parförhållande. Den är en personlig
rättighet som riktar sig mot den andre makens
egendom.
Äktenskap kan upplösas via äktenskapsskillnad, eller så upphör äktenskapet vid
ena makens död. Vid detta skede verkställs
giftorätten. Giftorätt gäller enligt huvudregeln
all egendom, både det som ansamlats före
och efter ingåendet av äktenskap.
Äktenskapsförordet är ett avtal där
makarna kommer överens om och hur giftorätten kommer att tillämpas på deras egendom. Med äktenskapsförord kan giftorätten
uteslutas antingen helt eller delvis. Man kan
även avtala att äktenskapsförordet gäller
enbart vid skiljsmässa. Det kan vara bra att
beakta hur ett äktenskapsförord fungerar
tillsammans med ett testamente, t.ex. med
tanke på skattepåföljder.
Ett äktenskapsförord är formbundet och
skall registreras hos magistraten (mer info
hittar du på magistratens hemsidor). Ett
existerande äktenskapsförord kan upphävas
genom att man registrerar ett nytt äktenskapsförord. Även via testamenten och gåvovillkor
kan giftorätten begränsas eller uteslutas.

TESTAMENTE OCH ARV

Genom att uppgöra ett testamente kan man
i viss mån påverka hur ens egendom ärvs.
Bröstarvingarna har alltid rätt till sin laglott
som är halva arvslotten. Laglotten kan förbises
endast i specialfall.
Med olika typer av testamenten kan man
begränsa hur egendomen förflyttas genom generationerna, t.ex. kan man med ett
testamente utesluta giftorätten till egendomen för framtida makar. Därför lönar
det sig också att noggrant granska följderna
av ett testamente för den som ärver.
Det är vanligt att gifta par och sambopar har ett inbördes testamente. Ett inbördes
testamente garanterar att egendomen hålls
hos den efterlevande maken/sambon tills
denne också avlider varefter egendomen tillfaller arvingarna. Laglotten kan dock krävas.
För att ett testamente skall vara giltigt
måste det vara upplagt enligt en viss form
och därför rekommenderas att man vänder
sig till en i juridiken insatt person för att få formuleringarna rätt. Testamentet kan återkallas när som helst genom att förstöra alla existerande exemplar eller skriftligen med ett
nytt testamente. Det är värt att notera att en
skilsmässa inte gör ett testamente ogiltigt!

SAMBON

Lag om upplösning av sambons gemensamma hushåll tillämpas då parterna har bott i
samma hushåll i minst fem år eller då de har/
har haft ett gemensamt barn eller gemensam vårdnad av ett barn. Då egendomen
skiljs åt när samboförhållandet upphör behåller vardera sambon sin enskilda egendom.
Lösöre (t.ex. möbler, maskiner) betraktas vara
samägda utom då man kan klart påvisa äganderätten. Huvudregeln är namnprincipen.
Sambon har ingen giftorätt men man
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”DEN SOCIALA SIDAN GLÖMS
OFTA BORT”
Text Crista Hällfors

Morjens! Jag heter Crista och är mjölkbonde i
en liten by som heter Harsböle i Lappträsk. Jag
tog över gården av min mor i början av år 2015
och blev därmed gårdens elfte bonde. Jag bedriver i huvudsak mjölkproduktion med 70 kor
och en mjölkningsrobot. All åkerareal går åt till
korna och ungdjuren under årets lopp. Vi har
dessutom får, getter och höns i liten skala. Man
kan lugnt säga att djur är en hjärtesak på den
här gården.

I början beskrev jag detta yrke som förevigt föränderligt, och då menar jag från ett helhetsmässigt perspektiv. Lantbruket påverkas hela
tiden av förändringar både på global och nationell nivå. Man kan försöka förutspå framtiden
men ingenting är ristat i sten. I det stora hela
kan man se att det finns ett stort behov på mat i
världen och att utbudet styrs av oss producenter och efterfrågan styrs av oss konsumenter.
Globalt är Finland ett litet land, både sett till producenter och konsumenter. Vi styrs starkt av
den globala livsmedelsmarknaden och av stödpolitiken både inom EU och nationellt. Teknologin utvecklas hela tiden och kommunikationen
är snabbare än någonsin. Förr påverkades man
mindre av faktorer, inte ur en så här stor radie
som nu, och det ser ut att påverkningsgraden
bara ökar.

I lågstadieåldern kunde jag inte tänka mig något annat yrke än djurskötare av något slag. Eftersom gården fungerat som min arbetsplats
genom livet har bondeskapet alltid varit det
mest naturliga yrkesvalet för mig. Efter högstadiet funderade jag på mekanikerutbildning,
främst för att det skulle vara händigt, med allt
maskinunderhåll på gården. Men jag började
istället i gymnasiet i Lovisa och fortsatte därefter med agrologutbildningen i Ekenäs. Agrolog
blev jag våren 2011 och har efter det antagits till
magisterprogrammet för agroforstvetenskaper
vid Helsingfors universitet. Jag tycker det är viktigt att resa ut och se på världen när man är ung
och inte lika bunden, så jag har också haft mina
äventyr utomlands. Sommaren 2010 gjorde jag
min specialiseringspraktik på en mjölkgård i Irland, och våren 2012 bodde jag tre månader i
Frankrike. Borta bra men hemma bäst är oftast
en läxa lärd på sådana äventyr, speciellt om
man har en gård.

Eftersom kommunikationen är så snabb finns
det också mera möjligheter till utveckling och
sysselsättning överallt. Jag tror inte på centraliserade samhällen och jag skulle hellre se
en riktning mot att utveckla landsbygden. Där
kommer också vi bönder in i bilden. Stöden
minskar, producentpriserna fluktuerar och för
att en gård skall överleva, med de skyhöga kostnader man utsätts för, gäller det att hitta alternativa lösningar till det. Jag har inga konkreta
lösningar, men skulle gärna se mera samarbete
mellan gårdar och att klyftan mellan producent
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det. Värst skulle ju vara om man en dag konstaterade att man är fullärd. Livet är en resa full
med läxor, en del svårare än andra. Att ha just
mjölkkor eller djur överlag binder en på ett sådant sätt att man i många fall måste prioritera
gården för att få den att fungera bra. Så utan att
älska ditt jobb blir du inte en bra bonde.

och konsument skulle minska.
För att kunna uppskatta finländskt lantbruk och
inhemska råvaror måste man ha ett humm om
vad det är och innebär. För tillfället är byråkratin
hård och både en ny och en gammal företagare ställs inför mycket pappersarbete. Många
som har en god idé och brinner för att förverkliga den kan bli skrämda av mängden byråkrati. Myndigheterna borde vara ett stödande och
betjänande organ för producenterna, inte ett
granskande. Det finns oftast helt bra avsikter
med myndigheternas krav men tillämpningen
borde vara mer gårdsspecifik. Det borde gå att
anpassa.

Jag har alltid velat bli bonde. Med det återgår
jag till temat, alltså generationsväxling. För fyra
år sedan började vi prata om vår generationsväxling inom familjen. Orsaken var att jag då
hade ”tillräcklig kompetens” för att ta över, i och
med min agrologexamen. Min familj tillsvidare
består av mig, min mamma och min äldre bror.
Min mamma Henrika var för ung för pension
ännu, och fortsatte som anställd på gården.
”Verkställande dräng” eller VD som hon vill kalla
det. Min bror Christoffer har bott i Vasa i åtta år
och är nu färsk politices magister och jobbar för
tillfället i Helsingfors. Båda är mina bästa vänner
och jag tycker att vi har ett mycket bra och ärligt
förhållande.

När jag ser på lantbruksyrket inifrån ser jag däremot inte så mycket förändring. Jag tror att de
flesta bönder ser sitt yrke som en livsstil. Finländska bönder är stolta över vad de gör och de
gör det för att de vill. Så klart finns det dagar då
man inte alls skulle vilja stiga upp ur sängen eller
det känns som alla katastrofer bara hopar sig till
en och samma dag. Alla jobb har sina sidor. Och
huvudsaken är att göra det man själv tycker om,
och det som motiverar en att bli bättre på just

Gården är ett Hem med stort H för oss alla tre.
När jag började studera vid Helsingfors universi11

tet hösten 2012 började vi prata om när vi skulle
genomföra generationsväxlingen, och då kom
årsskiftet 2015 på tal. I mars 2014 tog vi kontakt med en generationsväxlingsrådgivare och
inom kort hade vi första mötet. Under året hade
vi sedan flera möten och mycket pappersarbete att göra inför överlåtelsen.

uppdrag ger en möjlighet att vara borta emellan. Det är ju lätt i dagens läge med all social
media att hålla kontakt med vänner långt borta,
men vilken fröjd för själen det är att prata i telefon eller träffas.
Jag har i skrivande stund varit bonde på
riktigt i en månad och mitt dagliga arbete har
inte ännu förändrat drastiskt. Trots dåliga nyheter för mjölksektorn i och med mjölkprissänkningen fortsätter arbetet som förut. Ännu mindre lön för ett arbete som tar lika mycket tid. Men
å andra sidan känns det som jag är rätt person
för det här jobbet. Jag jobbar fortfarande för att
finländarna skall ha mjölk i glaset och jag mat
på bordet. Jag kan varmt rekommendera SLC:s
generationsväxlingskurser och –exkursioner.

När skall man göra en generationsväxling?
När det känns rätt är mitt svar, men det finns ju
många byråkratiska vinklingar. När övertagaren
fått tillräcklig lantbruksutbildning, när överlåtaren nått åldern att få avträdelsestöd - det finns
oändliga kriterier. Vi tyckte dock att det skall ske
så länge jag är ung och så länge mamma ännu
vill överlåta gården åt någon.
På alla möten närvarade vi alla tre familjemedlemmar, och det är viktigt. Den sociala sidan
glöms ofta bort vid generationsväxlingar, och
då är den ändå den viktigaste, enligt mitt tycke.

Mitt viktigaste råd är att vara ärlig och prata
med dina familjemedlemmar i god tid!

Jag räknar mig själv som lyckligt lottad, då både
min mor och min bror och jag ville att just jag
skulle ta över gården. Situationen skulle kunna
vara mycket värre. Gårdsstorlekarna ökar då
gårdsantalet minskar, och för att de gårdar som
blir kvar skall bli tillräckligt livskraftiga kan man
inte dela upp dem. Min bror har från början varit
intresserad av skog. Efter överlåtelsen fick han
en del av skogen, men han förstod att gården
även behöver skog.
Min bror ställde tre krav; att vi hålls som vänner
no matter what, att han får lite skog och att han
har jakträtt på gårdens skog. I den prioriteringsordningen. Viktigast är att hållas som vänner.
Det är också viktigt att ha andra vänner och
att man förstår att ibland åka bort från gården
och se på annat. Jag brukar göra minst en resa
i året och försöker ha kontakt med omvärlden.
Många gånger märker jag att olika förtroende-

Skribenten är mjölkbonde i Lappträsk och
medlem i SLC Nyland.
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”HEALTH CHECK FÖR GÅRDEN EFTER
GENERATIONSVÄXLINGEN”
överföringar inom utloppet av augusti görs
anmälan senast 15.9, och för överföringar i
slutet av året gärna redan 2.1 följande år.

Efter en generationsväxling finns det en hel del
praktiska saker som man måste beakta. Här
har du som gjort generationsväxling och förvärvat gården en ”health check”-lista, med vilken du kan kontrollera om du kommit ihåg det
viktigaste. Listan är till för att underlätta vardagen och stöda dig som ny lantbruksföretagare.

2.

Överföring av stödrättigheter meddelas
till landsbygdsnäringsmyndigheten med
blankett 103B. Returnera senast 15.9
när det gäller överföring av stödrättigheter i samband med överlåtelse
av innehavandet av hela fastigheten. I
andra fall gäller 15.6 det år stöd söks.

3.

Överföring av miljöförbindelse och/eller
ekoförbindelse till förvärvaren inom 15 arbetsdagar med blankett 160.

4.

Nötkreatur, får och getter: Anmälan
om deltagande vid besittningsöverföring av en hel gård med blankett 462.
Återkalla stödrätten med blankett 184.

5.

Ansökan om överföring av förbindelse
om ersättning för djurens välbefinnande med blankett 473 inom 15 arbetsdagar från förändringen.

6.

Den som ansöker om stöd för husdjur: Anmälan om förändringar inom sju kalenderdagar till djuridentifikationsregistret.

7.

Trädgårdar och gårdar i ekologisk produktion: Registrering hos Evira.

BESKATTNING
1.

Registrering av momspliktig verksamhet
blankett Y3 (www.skatt.fi → Företags- och
samfundskunder → Jordbruksidkare och
skogsägare → Inledande av verksamhet).

2.

Avträdarens anmälan om upphörande av
momspliktig verksamhet, blankett Y6.

3.

Anmälan till förskottsuppbördsregistret, Y3.

4.

Fördela köpesumman för gårdsbruket i
olika egendomsdelar (i allmänhet fördelad
på åker, täckdiken, skog, produktionsbyggnader, bostadshus och lösöre) i den första
skattedeklarationen.

EU-STÖDEN - GENOMGÅNG MED
LANDSBYGDSMYNDIGHET		
1.

Anmälan om överföring av hela gårdens
besittning, blankett 156 (www.suomi.fi). För
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PENSIONSFÖRSÄKRINGEN I SKICK

ÖVRIGA BANKÄRENDEN

1.

LFÖPL-försäkring i skick strax efter påbörjad verksamhet. Kontakta LPA-ombudsmannen på ditt område. 				

1.

2.

Justera beräkningen för arbetsinkomsten utgående från arbetsinsatsen.

3.

Har familjemedlemmar egna LFÖPL-försäkringar?				

2. Eventuella
sätt.

Fordonsförsäkringen
ska
tecknas
inom sju dagar från generationsväxlingen.				

2.

Avträdarnas
skadeförsäkringar
är
i
kraft 14 dygn efter generationsväxlingen.					

3.

Utvärdera behovet av försäkring och försäkringsvärden, bl.a. lantbruks-, liv- och skadeförsäkringar.
			

avtal

gällande

fakturerings-

ADRESSÄNDRING OCH AVTAL

FÖRSÄKRINGAR
1.

Skilda bankkonton för företaget och privathushållningen. Kontolimit för företagskontot.

FINANSIERING

1.

Överföring av elavtal i förvärvarens
namn.					

2.

Överföring av avtal/medlemskap gällande
vattenförsörjningen i förvärvarens namn.

3.

Överföring av avtal gällande telefon/data.

4.

Nytt avtal i producentandelslaget, exempelvis mejeri eller slakteri. 		

5.

Överföring av produktionsavtal till förvärvaren. 					

6.

Nya avtal med diverse affärer.

7.

Eventuell adressändring till befolkningsregistret inom sju dagar.			

1.

Startstödets första rat ska lyftas senast ett år efter beviljandet.

8.

Eventuellt meddelande om adressändring
för tidningar. 				

2.

Lagfart ska i regel sökas senast inom sex
månader från det att överlåtelsehandlingen/köpebrevet undertecknats. Försenad ansökan om lagfart leder till förhöjd
överlåtelseskatt (Lantmäteriverket).

9.

Medlemskap i producentorganisation och
skogsvårdsförening . 			

3.

Intyg för befrielse från överlåtelsebeskattning från NTM-centralen.
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Egna anteckningar
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KONTAKTUPPGIFTER
SVENSKA LANTBRUKSPRODUCENTERNAS
CENTRALFÖRBUND SLC R.F.
Fredriksgatan 61 A 34, 00100 Helsingfors
Telefon: (09) 5860 460
info@slc.fi
www.slc.fi
VÅRA PRODUCENTFÖRBUND:
Österbottens svenska producentförbund ÖSP
Handelsesplanaden 16 B, 65100 Vasa
Tel. (06) 318 9200
osp@slc.fi
SLC Nyland
Fredriksgatan 61 A 34, 00100 Helsingfors
Telefon: (09) 601 588
nsp@slc.fi
SLC Åboland
Engelsbyvägen 8, 25700 Kimito
Tel. 040 511 0886
asp@slc.fi
Ålands producentförbund ÅPF
Ålands landsbygdscentrum
Jomalagårdsvägen 17, 22150 Jomala
Tel. (018) 329 840
fornamn.efternamn@landsbygd.ax
Våra producentförbund arrangerar regelbundet
generationsväxlingskurser i regionerna.

Denna broschyr är tryckt på papper från finländska skogar.
SLC 2016

