
Avbytarserviceföretagare

Avbytarservice som man själv ordnar kan
köpas från ett företag eller en yrkesutövare
som införts i förskottsuppbördsregistret.
Den lokala enheten betalar ersättningen
direkt till serviceproducenten.

Från början av 2016 kan de lantbruksföretagare som själva ordnar sina avbytartjänster 

inte längre ordna dem genom att anställa en arbetstagare. Däremot kan de köpa av-

bytartjänsterna av en serviceproducent som är införd i förskottsuppbördsregistret. Den 

lokala enheten betalar ersättning för servicen till det företag som producerat den, förut-

satt att alla villkor för ersättningen uppfylls.

Kostnaderna ersätts inte om avbytaren är
• lantbruksföretagaren själv eller en familjemedlem
• en annan företagare i lantbruksföretaget eller företagarens familjemedlem
• en delägare eller anställd i ett företag som helt eller delvis ägs av en ovan nämnd person.

Som familjemedlemmar betraktas maken eller sambon till lantbruksföretagaren eller  

till en annan företagare i lantbruksföretaget samt den som lever i samma hushåll och  

är släkt med lantbruksföretagaren eller den andra företagaren eller med maken eller 

sambon i rakt uppåtstigande eller nedåtstigande led.

Ersättningen betalas till serviceproducenten

Ersättningen för en avbytartjänst som en lantbruksföretagare själv ordnat betalas med 

avvikelse från tidigare praxis till det avbytarserviceföretag eller den självständiga yrkesut-

övare som producerat avbytartjänsten. Ersättningen betalas till företagets eller yrkesut-

övarens bankkonto som uppgetts i ansökan. Den lokala enheten skickar ett meddelande 

till serviceproducenten om att ersättningen betalas.

Räkningen skickas till lantbruksföretagaren

Lantbruksföretagaren ska bifoga en kopia av serviceproducentens räkning till ansökan 

om ersättning. Den mervärdesskatt som ingår ska specificeras. Av räkningen eller an-
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Själv ordnad avbytarservice i korthet 

• Lantbruksföretagaren ansöker om rätt till semester och avgiftsbelagd avbytarhjälp  

 inom den ansökningstid som den lokala enheten bestämmer. 

• Den lokala enheten fattar beslut om rätt till semester och avgiftsbelagd avbytarhjälp. 

• Innan de arbeten som ingår i vikariehjälp påbörjas lämnar lantbruksföretagaren in 

 en skriftlig ansökan om vikariehjälp till den lokala enheten. 

• Lantbruksföretagaren beställer avbytartjänsten av en serviceproducent som är införd  

 i förskottsuppbördsregistret och avtalar om timpriset med serviceproducenten. 

• Serviceproducenten utför det avtalade arbetet och skickar räkningen till lantbruks- 

 företagaren. 

• Lantbruksföretagaren fyller i en ansökan om ersättning, som också servicepro- 

 ducenten undertecknar. 

• Lantbruksföretagaren lämnar in ansökan till den lokala enheten inom de 2 följande  

 kalendermånaderna efter avbytartjänsten. 

• Som bilaga till ansökan lämnar lantbruksföretagaren in serviceproducentens räkning. 

• Den lokala enheten meddelar lantbruksföretagaren ett beslut om ersättning och 

 ger serviceproducenten besked om beslutet. 

• Den lokala enheten betalar ersättningen till serviceproducenten. 

• Den lokala enheten fakturerar lantbruksföretagaren för eventuella avgifter för 

 vikariehjälp eller subventionerad avgiftsbelagd avbytarhjälp. 

• Lantbruksföretagaren betalar den del av serviceproducentens räkning som 
 den lokala enheten inte ersätter (bland annat momsandelen).
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sökan om ersättning ska framgå de arbeten som utförts, det avtalade timpriset och de 

utförda avbytartimmarna särskilt för varje dag. Både lantbruksföretagaren och service-

producenten bekräftar med sina underskrifter att de uppgifter som lämnats i ansökan 

om ersättning är riktiga. Ansökningsblanketten finns på LPA:s webbplats www.lpa.fi > 

Blanketter > Avbytarservice.

Lantbruksföretagaren svarar själv för betalningen av räkningen

För varje avbytt dag ersätter den lokala enheten högst det antal timmar som den har 

fastställt som längden av lantbruksföretagarens avbytardag. Bara de nödvändiga dagliga 

arbetena för skötsel av husdjuren hör till de arbeten som kan ersättas. Växtodlingsarbe-

ten ersätts inte och inte heller eventuella övervakningsbesök eller beredskap. Service-

producenten kan höra sig för hos den lantbruksföretagare som beställt avbytartjänsten 

hur lång den avbytardag är som ersätts.

Som ersättning för själv ordnad avbytartjänst betalas det timpris som lantbruksföreta-

garen och serviceproducenten har kommit överens om som ersättning för arbetet, dock 

högst 26,81 euro per timme (moms 0 %). Beloppet av maximiersättningen justeras år-

ligen med lönekoefficienten. Den lokala enheten ersätter inte mervärdesskattens andel 

och inte till exempel resekostnader.

Om lantbruksföretagaren får avslag på sin ansökan om ersättning eller om ersättning 

betalas bara delvis, svarar lantbruksföretagaren själv för betalningen av serviceproducen-

tens räkning till den del som ersättning inte betalas.

Lantbruksföretagaren ska ansöka om ersättning inom de två följande kalendermåna-

derna efter att avbytartjänsten började.

Skattemyndigheterna får besked om de utbetalda ersättningarna

De lokala enheterna skickar årligen uppgifter till skattemyndigheterna om alla företagare 

och yrkesutövare som enheterna har betalat ersättningar till samt uppgift om ersätt-

ningsbeloppen. Serviceproducenten svarar själv för sitt företags lagstadgade skyldigheter.


