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Enligt sändlista

Ärende STÖDBERÄTTIGANDE FÖR EGENDOM SOM FÖRVÄRVATS PÄ AVBETALNINGSKÖP NÄR DET GÄLLER PROJEKT INOM EUROPEISKA HAVS- OCH FISKERIFONDENS OPERATIVA PROGRAM FÖR FINLAND 2014-2020
I egenskap av förvaltningsmyndighet för Europeiska havs- och fiskerifondens operativa program för
Finland ger jord- och skogsbruksministeriet en anvisning om stödberättigande för egendom som
förvärvats pä avbetalningsköp i samband med projekt som finansieras med det operativa
programmets medel.
Anskaffhingsutgiften för egendom som förvärvats genom avbetalningsköp enligt 1 § i lagen om
avbetalningsköp (91/1966) betraktas vid projekt som finansieras med medel frän Europeiska havsoch fiskerifondens operativa program för Finland som stödberättigande kostnad ocksä i tfäga om
skuldeandelen av köpeskillingen om
1) stödmottagaren bar en rättsligt bindande skyldighet, som grundar sig pä lagen om
avbetalningsköp och ett ingänget finansieringsavtal, att betala den äterstäende skulden tili
finansbolaget,
2) finansbolaget bar betalat skuldeandelen av köpeskillingen tili försäljaren pä stödmottagarens
vägnar,
3) egendomen bar levererats tili stödmottagaren,
4) rättigheter motsvarande äganderätten tili egendomen övergär tili stödmottagaren, sä att
stödmottagaren bar rätt att göra avskrivningar pä egendomen och, om stödmottagaren är
mervärdesskatteskyldig, dra av mervärdesskatten.
Stödet omfattar endast sadan genom avbetalningsköp anskaffad egendom som finansieras via ett
finansieringsbolag.
Kostnadema för försäkring, reparation och underhäll av sädan egendom som förvärvats genom
avbetalningsköp är inte stödberättigande.
1 praktiken innebär anvisningen att hela det beviljade stödet kan betalas tili stödmottagaren om alla
de fyra villkoren uppfylls oberoende av när stödmottagaren betalar skulden tili finansieringsbolaget.
Om man i samband med projektet gör avbetalningsköp, ska villkoren inkluderas i villkoren för stödbeslutet.

Vid utbetalningen av stödet kontrolleras att hela köpeskillingen för en maskin eller utrustning som
godkänts höra tili stödsystemet är betald och att den anskaffade maskinen eller utrustningen bar
levererats tili stödmottagaren.
Stödet kan betalas ut om stödmottagaren visar upp följande dokument:
- en kopia av avbetalningsavtalet som köparen och säljaren har undertecknat,
- en kopia av stödmottagarens kontoutdrag som visar att stödmottagaren betalat kontantinsatsen tili
säljaren,
- finansbolagets skriftliga meddelande tili utrustningsleverantören om avbetalningarna av den
egendom som avbetalningsavtalet gäller; i meddelandet ska anges datumet och eurobeloppet för
varje avbetalningspost
- ett utdrag ur bokföringen eller nägot annat verifikat som visar att den understödda investeringen
bokförts i stödmottagarens egendom.
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PROMEMORIA

Stödberättigande för egendom som förvärvats genom avbetalningsköp
Efter EHFF-programperiodens 2014 - 2020 start har det uppstätt behov att pä ett nytt sätt fastställa rätten
tili stöd när det gäller egendom som förvärvats pä avbetalningsköp. Inom strukturfondema och
1 andsbygdsfondens företagsstödsprojekt är stödberättigandet reglerat pä ett enhetligt sätt. Det är motiverat
att man foljer samma riktlinjer inom EHFF-projekt för att stödmottagama ska bemötas jämlikt oberoende
av fonden eller vem som beviljar stödet.
EU-lagstiftning
Enligt artikel 65.2 i den s.k. allmänna förordningen om fastställande av gemensamma bestämmelser för
Europeiska struktur- och investeringsfondema1 ska utgifter berättiga tili bidrag frän de europeiska
struktur- och investeringsfondema om stödmottagaren har ädragit sig dessa och de har betalats senast den
31 december 2023.
Nationella författningar
Enligt statsrädets förordning om stödberättigande kostnader som medfinansieras av strukturfondema
358/2014 (19 §) och statsrädets förordning om företagsstöd för landsbygden 80/2015 (20 §) betraktas
anskaffningsutgiften för egendom som förvärvats genom avbetalningsköp enligt 1 § i lagen om
avbetalningsköp (91/1966) vid projekt som medfinansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden
som stödberättigande kostnad ocksä i ffäga om skuldeandelen av köpeskillingen om
1) stödmottagaren har en rättsligt bindande skyldighet, som grundar sig pä lagen om avbetalningsköp och
ett ingänget finansieringsavtal, att betala den äterstäende skulden tili fmansbolaget,
2) fmansbolaget har betalat skuldeandelen av köpeskillingen tili försäljaren pä stödmottagarens vägnar,
3) egendomen har levererats tili stödmottagaren,
4) rättigheter motsvarande äganderätten tili egendomen övergär tili stödmottagaren, sä att stödmottagaren
har rätt att göra avskrivningar pä egendomen och, om stödmottagaren är mervärdesskatteskyldig, dra av
mervärdesskatten.
Stödet omfattar endast sädan genom avbetalningsköp anskaffad egendom som fmansieras via ett
finansieringsbolag.
Enligt promemorian som gäller motiveringarna tili statsrädets förordning 358/2014 har anskaffningsutgifter för egendom som förvärvats genom avbetalningsköp ända sedän början av Finlands medlemskap i

1 Europaparlamentets och rädets förordning (EU1 nr 1303/2013 av den 17 december 2013 om fastställande av eemensamma bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden. Europeiska socialfonden, Sammanhällningsfonden,
Europeiska iordbruksfonden för landsbvedsutveckling och Europeiska havs- och fiskerifonden. om fastställande av
allmänna bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden. Sammanhällningsfonden
och Europeiska havs- och fiskerifonden samt om upphävande av rädets förordning (EG1 nr 1083/2006

EU ansetts vara stödberättigande vad gäller finansiell skuld och har säledes likställts med kreditinstitutens
normala länefinansiering. Europeiska unionens kommission, generaldirektoratet för regionalpolitik
meddelade i sitt svar tili handels- och industriministeriet den 23 maj 2005 med anledning av Europeiska
revisionsrättens DAS 2001-granskning av mäl 2-programmet för södra Finland och de observationer som
gjordes att man instämmer med handels- och industriministeriets ställningstagande om att köp av
anläggningstillgängar som betalats genom avbetalningsfinansiering utgör stödberättigande, faktiska
kostnader. Europeiska unionens kommission, generaldirektoratet för regionalpolitik har ansett att
avbetalningsfinansiering är närmare ett Iän än längvarig hyming och att köp som betalats med länet utgör
stödberättigande kostnader.
Slutsatser
Anvisningen för EHFF följer riktlinjema för de andra fondema. Villkoren för stödberättigande inkluderas
i villkoren för stödbeslut och stödmottagama informeras om dem genom anvisningar

