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MEDDELANDE TILL FÖRETAG OM BEVILJAT NYTT STATLIGT STÖD AV 
MINDRE BETYDELSE (DE MINIMIS-STÖD) 

Ett förnybart och kompetent Finland 2021–2027 
EU:s regional- och strukturpolitiska program 

FÖRETAG 
Företagets namn Företagets FO-nummer 

FÖRETAGET HÖR TILL FÖLJANDE KONCERN 
Koncernens namn Koncernens FO-nummer 

Med företag som hör till samma koncern avses den helhet som ett enda företag omfattar enligt definitionen i artikel 2.2 i de minimis-förordningen* 
1407/2013 

GRUNDLÄGGANDE UPPGIFTER OM PROJEKTET 

Projektets namn Projektkod 

Stödmottagare 

Myndighet som beviljat stödet Start- och slutdatum för projektet 

FÖRMÅN SOM FASTSTÄLLTS I PROJEKTBESLUTET OCH FÖRMÅNSBELOPP (PER DELTAGANDE FÖRETAG) 
Stödåtgärdens namn (förmån) Förmånsbelopp 

BELOPPET AV DET DE MINIMIS-STÖD SOM FÖRETAGET BEVILJATS 
Stödbelopp Datum för beviljande 

Med datum för beviljande avses det datum när beslutet om att bevilja stöd fattades. 

Stödet beviljas ert företag i form av ett statligt stöd av mindre betydelse, s.k. de minimis-stöd, i enlighet med det stödbeslut som gäller ovan 
specificerade projekt och 8 § i lagen om finansiering av projekt inom regionutveckling och Europeiska unionens regional- och strukturpolitik 
(757/2021). 

Stödet har beviljats företaget i form av ett statligt stöd av mindre betydelse, s.k. de minimis-stöd. Vid beviljandet av stödet tillämpas kommissionens 
förordning (EU) nr 1407/2013 av den 18 december 2013 om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt på stöd av mindre betydelse (EUT nr L 352, 24.12.2013). Företaget är skyldigt att uppge alla de minimis-stöd som det tidigare har 
beviljats när det ansöker om nytt stöd som beviljas i enlighet med minimis-förordningen. 

Ort och datum: 

Underskrift Underskrift 

Namnförtydligande, tjänsteställning Namnförtydligande, tjänsteställning 



2  (2) TEH0017150

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FÖRFATTNINGSGRUND 

Lag om finansiering av projekt inom regionutveckling och Europeiska 
unionens regional- och strukturpolitik (757/2021) 8 §. 
*Kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013, av den 18 december 
2013, om tilllämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt på stöd av mindre betydelse (s.k. 
de minimis-stöd). 

DE MINIMIS-STÖD 

Med de minimis-stöd eller stöd av mindre betydelse menas det stöd 
som avses i kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013*. De 
minimis -stödet är offentligt stöd som beviljats ur statliga, kommunala 
eller samkommunala medel t.ex. som direkt stöd, underprissatta 
tjänster, lån, lånegaranti eller räntestöd. Det offentliga stödet kan helt 
eller delvis härstamma från EU:s medel. Då stödet beviljas beaktas 
kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013, av den 18 december 
2013, om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt på stöd av mindre betydelse. 
(Publicerad EUT nr L 352, 24.12.2013.) 

Högst 200 000 euro allmänt de minimis-stöd kan beviljas ett företag 
under tre skatteår. Sökanden är skyldig att meddela om tidigare 
beviljat de minimis-stöd då det ansöker om nytt stöd som beviljas 
med stöd av de minimis-förordningen. 

KONCERN, D.V.S. "ETT ENDA FÖRETAG" 

Begreppet ett enda företag omfattar vid tillämpningen av de minimis-
förordningen företag som har minst ett av följande förhållanden till 
varandra: 

a) ett företag innehar majoriteten av aktieägarnas eller delägarnas 
röster i annat företag; 

b) ett företag har rätt att utse eller avsätta en majoritet av 
ledamöterna i ett annat företags styrelse, ledning eller 
tillsynsorgan; 

c) ett företag har rätt att utöva ett bestämmande inflytande över ett 
annat företag enligt ett avtal som är slutet med detta eller enligt en 
bestämmelse i det företagets stiftelseurkund, bolagsordning eller 
stadgar; 

d) ett företag som är aktieägare eller delägare i ett annat företag 
förfogar till följd av en överenskommelse med andra aktieägare 
eller delägare i företaget ensamt över en majoritet av rösterna för 
aktierna eller andelarna i det företaget. 

Företag som har någon av de förbindelser som nämns i leden a–d i 
första stycket via ett eller flera andra företag ska också anses vara ett 
enda företag. 

DE MINIMIS-STÖD DÅ FÖRETAG FUSIONERAS ELLER 
BOLAGISERAS 

Då företag fusioneras eller i fall av företagsköp bör alla de minimis-
stöd som betalats till de fusionerade företagen tas i beaktande då 
man kontrollerar om gränsen på 200 000 euro nåtts. Om ett företag 
delas upp i två eller flera företag bör tidigare beviljat stöd allokeras till 
det företag som dragit nytta av stödet, d.v.s.det som i fortsättningen 
har hand om de funktioner som de minimis-stödet beviljades för. 

DEFINITION AV ETT FÖRETAG 

Som företag räknas alla organisationer som utövar ekonomisk 
verksamhet. Inom EU-rätten avses med ekonomisk verksamhet 
erbjudande av varor och tjänster på en viss marknad. 
Organisationens juridiska form, finansieringssätt eller huruvida
organisationen eftersträvar vinst har inte betydelse. Även 
verksamhet som utövas av organisationer inom tredje sektorn, 
forskningsorganisationer, innovationsföredlare (teknologicenter och 
företagskuvöser) eller organisationer som inte eftersträvar vinst, s.k. 
förmedlarorganisationer, kan höra till de minimis-förordningens 
tillämpningsområde. 

INSTRUKTIONER OM STÖD AV MINDRE BETYDELSE FINNS PÅ 
ARBETS- OCH NÄRINGSMINISTERIETS WEBBPLATS: 

EU:s regler om statligt stöd – Arbets- och näringsministeriets 
webbjänst (tem.fi) 

Ytterligare information från myndigheten som beviljat stödet. 

FÖRFARANDE FÖR BEVILJANDE AV STÖD 

1. Innan stödet beviljas ska man be företaget att anmäla alla övriga de 
minimis-stöd som det fått under det gångna året och de två 
föregående skatteåren. Ett skatteår är ett kalenderår eller, om 
företagets räkenskapsperiod inte är ett kalenderår, den eller de 
räkenskapsperioder som avslutats under kalenderåret. Anmälan 
bör göras i skriftligt eller elektroniskt format. Beviljande av nytt stöd 
får inte leda till av gränsen på 200 000 euro överskrids. 

2. Om företaget även får annat än de minimis-stöd för samma 
kostnader bör man se till att beviljande av stödet inte leder till att 
detta andra stöds maximala intensitet överskrids. 

3. Stödets tilltänkta belopp ska meddelas företaget skriftligen. 
Samtidigt ska man meddela att det är fråga om de minimis-stöd och 
nämna förordnigens fullständiga namn och uppgifter om publicering 
i Europeiska unionens officiella tidning. 

4. Alla uppgifter gällande tillämpningen av de minimis-förordningen 
bör sparas och samlas. Dokument som berör stödet ska bevaras i 
10 år från datumet då stödet beviljats. Dokumenten som bevaras 
ska innehålla all behövlig information för att påvisa att man uppfyllt 
de minimis-förordningens krav. På kommissionens begäran ska alla 
uppgifter som berör stödet kunna levereras inom 20 arbetsdagar 
från att begäran framförts. 

5. Om stöden för stödåtgärden i sin helhet överstiger 200 000 euro 
tillämpas inte de minimis-förordningen på stödet ens för den del 
som inte överstiger den maximala summan. Om företaget alltså ifjol 
fick 150 000 euro de minimis-stöd och det i år beviljas 100 000 euro 
riktas återkravsskyldigheten på hela stödet på 100 000 euro, inte 
endast de 50 000 euro som överstiger den tillåtna maximala 
summan. 

6. Även om stödets summa ligger under de tröskelvärden som 
fastställs i förordningen bör det ändå uppfylla alla förordningens 
krav för att vara de minimis-stöd. . 
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