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SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY

INFORMATION OCH INTYG OM FÖRSUMBART STÖD
INFORMATION
Ett eventuellt beslut om stöd från Naturvårdsverket enligt ansökan om stöd för
Klimatklivet kan omfattas av bestämmelserna i Europeiska kommissionens
förordning (EU) nr 1407/2013 om stöd av mindre betydelse1 s.k. försumbart stöd
eller de minimisstöd.
För att Naturvårdsverket ska kunna pröva ansökan om stöd ska sökanden ta del
av nedanstående information och fylla i uppgifterna nedan.
Naturvårdsverket behöver information om, och i så fall hur mycket, försumbart
stöd som den sökandes företag tidigare har mottagit under den senaste
treårsperioden. Det är alltså inte fråga om samtliga stöd utan just försumbara
stöd, d.v.s. enligt de minimisförordningen. En förutsättning för att det rör sig om
ett försumbart stöd är att företaget i så fall har fått information om detta av
berörd stödgivare i särskild ordning.
Orsaken till att Naturvårdsverket efterfrågar denna redovisning är att
Naturvårdsverket är skyldiga att kontrollera att summan av eventuellt sådant
stöd inte har nått EU-reglernas takbelopp för försumbart stöd. Takbeloppet är
fastställt till 200 000 euro vilket motsvarar omkring 1 800 000 kronor. Stöd
utöver detta belopp får istället prövas enligt den s.k.
gruppundantagsförordningen ((EU) nr 651/2014).
Nedan sammanfattas de villkor som gäller för att Naturvårdsverket ska kunna
lämna försumbart stöd enligt EU-bestämmelserna:
x

1

BESÖK: STOCKHOLM

Subventioner eller bidrag i form av försumbart stöd som ett företag kan ta
emot får inte överstiga 200 000 euro under en treårsperiod. Detta kallas
takbeloppet.

Se Europeiska unionens officiella tidning, L 352, 24.12.2013.
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Treårsperioden omfattar innevarande och de två föregående
beskattningsåren. Ett företags beskattningsår utgörs av räkenskapsåret.
Vid beräkning av takbeloppet ska samtliga försumbara stöd som företaget
har mottagit från olika offentliga stödgivare (stat, landsting eller kommun)
summeras under treårsperioden.
Takbeloppet avser bruttobelopp, dvs. före avdrag för skatt eller andra
avgifter.
Om företaget ingår i en koncern gäller takbeloppet beräknat på försumbart
stöd som lämnats i Sverige till hela koncernen. Om ett kommunalt/statligt
bolag prövas enligt de minimisförordningen ska endast koncernen (moderoch dotterbolag) inom det kommunala/statliga bolaget kontrolleras, inte alla
kommunala/statliga bolag som kommunen eller staten äger.
Företag i vissa ekonomiska sektorer omfattas av särskilda restriktioner som
begränsar utrymmet för försumbart stöd. Det gäller bl.a. företag verksamma
inom vägtransportsektorn.
Om takbeloppet för försumbart stöd överskrids gäller att hela det stödbelopp
som medfört ett överskridande ska återkrävas från företaget.

Det är inte möjligt att ansöka om stöd enligt de minimisförordningen och enligt
gruppundantagsförordningen för samma åtgärd. Däremot kan ett företag ansöka
enligt gruppundantagsförordningen och de minimisförordningen för olika
åtgärder. Observera alltså att om sökanden på förhand vet att denne framöver
kommer att inkomma med ansökningar för samma åtgärd som överstiger
takbeloppet enligt de minimisförordningen ska stöd inte meddelas enligt denna
förordning utan får prövas enligt gruppundantagsförordningen. Sökanden ska i
så fall meddela om sökanden kommer att ansöka om ytterligare stöd som
överstiger takbeloppet för samma åtgärd.
Intyg om försumbart stöd, se nästa sida.
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INTYG OM FÖRSUMBART STÖD
Stödmottagare /
företag:__________________________________________________________
Org.nummer:______________________________________________________
Bransch:_________________________________________________________
Har företaget tidigare mottagit någon form av
försumbart stöd under innevarande och två föregående år?2

□ Ja

□ Nej

Om frågan besvarats med ett ja, var vänlig ange vilka stöd det rör sig om:
Beviljande myndighet eller
offentlig aktör

Typ av stöd

Stödbelopp i kronor
som beviljats3 under
innevarande och
föregående två år

TOTALT:
Genom undertecknandet intygas att företaget, utöver det nu aktuella stödet, inte
har mottagit ytterligare försumbart stöd än det som redovisas ovan under
innevarande och de två senaste beskattningsåren.
Ort och datum:
______________________________________________________________
Underskrift av behörig företrädare för företaget:
______________________________________________________________
Namnförtydligande:
____________________________________________________________
2

De år som avses är företagets räkenskapsår. Räkenskapsåret kan vara kalenderår eller s.k. brutet räkenskapsår.
Om det stöd som har beviljats utgör ett högre belopp än vad som slutgiltigt (efter projektets avslutning) har mottagits av
ditt företag, så bör du ange vilket belopp som företaget har mottagit.
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