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L a g

Nr 1310

om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i
överenskommelsen med Estland om ömsesidigt skydd för säkerhetsklassificerad informa-

tion

Given i Helsingfors den 21 december 2007

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §
De bestämmelser som hör till området för

lagstiftningen i den i Tallinn den 5 juni 2007
mellan Republiken Finland och Republiken
Estland ingångna överenskommelsen om öm-
sesidigt skydd för säkerhetsklassificerad in-
formation gäller som lag sådana Finland har
förbundit sig till dem.

2 §
Om ikraftträdandet av denna lag bestäms

genom förordning av republikens president.

Helsingfors den 21 december 2007

Republikens President

TARJA HALONEN

Utrikesminister Ilkka Kanerva

RP 127/2007
FvUB 10/2007
RSv 89/2007

195—2007 895043
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L a g

Nr 1311

om ändring av fordonsskattelagen

Given i Helsingfors den 21 december 2007

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i fordonsskattelagen av den 30 december 2003 (1281/2003) 10 § och
fogas till lagen en ny bilaga som följer:

10 §

Grundskatt

Grundskatt påförs för person- och paketbi-
lar (kategorierna M1, N1, M1G och N1G)
samt för specialbilar vilkas största tillåtna
totalmassa är högst 3 500 kilogram. För en i
11 § 2 mom. avsedd bil som är avsedd för två
ändamål (kategori N1) påförs grundskatt en-
ligt samma grunder som för personbil (kate-
gori M1).

Grundskattens belopp per dag för person-
bilar (kategori M1 och M1G) samt för en i
11 § 2 mom. avsedd bil som är avsedd för två
ändamål (kategori N1 och N1G) bestäms en-
ligt de bifogade skattetabellerna. Tabell 1
tillämpas på bilar vilkas koldioxidutsläpp vid
blandad körning har fastställts i enlighet med
de krav som föreskrivs i gemenskapens lag-
stiftning vid tidpunkten för bilens första

ibruktagande när det är fråga om personbilar
vars totalmassa är högst 2 500 kilogram som
har tagits i bruk första gången den 1 januari
2001 eller därefter, personbilar vars total-
massa är över 2 500 kilogram som har tagits i
bruk första gången den 1 januari 2002 eller
därefter eller bilar avsedda för två ändamål
som har tagits i bruk första gången den 1
januari 2006 eller därefter. Tabell 2 tillämpas
på övriga bilar. Tabell 2 tillämpas även då
fordonstrafikregistret inte innehåller sådana
uppgifter om bilens koldioxidutsläpp som
uppfyller ovan nämnda förutsättningar.

Grundskatten för paketbilar (kategori N1
och N1G), husbilar och specialbilar är 35 cent
per dag.

Denna lag träder i kraft vid en tidpunkt
som bestäms genom förordning av statsrådet.

Helsingfors den 21 december 2007

Republikens President

TARJA HALONEN

Finansminister Jyrki Katainen

RP 146/2007
FiUB 24/2007
RSv 130/2007
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 Nr 1311 
  
   

5109

Bilaga 
 

SKATTETABELL 1 
 

Fordonets  Fordonets  
CO2-utsläpp  CO

Skattens belopp  Skattens belopp  

g/km  g/km  cent/ dag  cent/ dag  euro/ euro/ 
365 dagar 365 dagar 

    högst 66 5,3  19,345 
67  5,5  20,075 
68  5,6  20,440 
69  5,8  21,170 
70  6,0  21,900 
71  6,1  22,265 
72  6,3  22,995 
73  6,4  23,360 
74  6,6  24,090 
75  6,8  24,820 
76  6,9  25,185 
77  7,1  25,915 
78  7,3  26,645 
79  7,4  27,010 
80  7,6  27,740 
81  7,8  28,470 
82  8,0  29,200 
83  8,1  29,565 
84  8,3  30,295 
85  8,5  31,025 
86  8,7  31,755 
87  8,9  32,485 
88  9,1  33,215 
89  9,3  33,945 
90  9,5  34,675 
91  9,6  35,040 
92  9,8  35,770 
93  10,0  36,500 
94  10,2  37,230 
95  10,5  38,325 
96  10,7  39,055 
97  10,9  39,785 
98  11,1  40,515 
99  11,3  41,245 

100  11,5  41,975 
101  11,7  42,705 
102  11,9  43,435 

2-utsläpp  

103  12,2  44,530 
104  12,4  45,260 
105  12,6  45,990 
106  12,8  46,720 
107  13,1  47,815 
108  13,3  48,545 
109  13,5  49,275 
110  13,8  50,370 
111  14,0  51,100 
112  14,2  51,830 
113  14,5  52,925 
114  14,7  53,655 
115  15,0  54,750 
116  15,2  55,480 
117  15,4  56,210 
118  15,7  57,305 
119  15,9  58,035 
120  16,2  59,130 
121  16,5  60,225 
122  16,7  60,955 
123  17,0  62,050 
124  17,2  62,780 
125  17,5  63,875 
126  17,8  64,970 
127  18,0  65,700 
128  18,3  66,795 
129  18,6  67,890 
130  18,9  68,985 
131  19,1  69,715 
132  19,4  70,810 
133  19,7  71,905 
134  20,0  73,000 
135  20,3  74,095 
136  20,5  74,825 
137  20,8  75,920 
138  21,1  77,015 
139  21,4  78,110 



 Nr 1311 
  
   

5110 

Fordonets  
CO2-utsläpp  

g/km  cent/ dag  euro/ 

Fordonets  
CO2-utsläpp  

g/km  cent/ dag  euro/ 

Skattens belopp  Skattens belopp  

365 dagar 365 dagar 
140  21,7  79,205 
141  22,0  80,300 
142  22,3  81,395 
143  22,6  82,490 
144  22,9  83,585 
145  23,2  84,680 
146  23,5  85,775 
147  23,8  86,870 
148  24,1  87,965 
149  24,4  89,060 
150  24,8  90,520 
151  25,1  91,615 
152  25,4  92,710 
153  25,7  93,805 
154  26,0  94,900 
155  26,4  96,360 
156  26,7  97,455 
157  27,0  98,550 
158  27,3  99,645 
159  27,7  101,105 
160  28,0  102,200 
161  28,3  103,295 
162  28,7  104,755 
163  29,0  105,850 
164  29,4  107,310 
165  29,7  108,405 
166  30,0  109,500 
167  30,4  110,960 
168  30,7  112,055 
169  31,1  113,515 
170  31,5  114,975 
171  31,8  116,070 
172  32,2  117,530 
173  32,5  118,625 
174  32,9  120,085 
175  33,3  121,545 
176  33,6  122,640 
177  34,0  124,100 
178  34,4  125,560 
179  34,7  126,655 
180  35,1  128,115 

181  35,5  129,575 
182  35,9  131,035 
183  36,2  132,130 
184  36,6  133,590 
185  37,0  135,050 
186  37,4  136,510 
187  37,8  137,970 
188  38,2  139,430 
189  38,6  140,890 
190  39,0  142,350 
191  39,3  143,445 
192  39,7  144,905 
193  40,1  146,365 
194  40,5  147,825 
195  41,0  149,650 
196  41,4  151,110 
197  41,8  152,570 
198  42,2  154,030 
199  42,6  155,490 
200  43,0  156,950 
201  43,4  158,410 
202  43,8  159,870 
203  44,3  161,695 
204  44,7  163,155 
205  45,1  164,615 
206  45,5  166,075 
207  46,0  167,900 
208  46,4  169,360 
209  46,8  170,820 
210  47,3  172,645 
211  47,7  174,105 
212  48,1  175,565 
213  48,6  177,390 
214  49,0  178,850 
215  49,5  180,675 
216  49,9  182,135 
217  50,3  183,595 
218  50,8  185,420 
219  51,2  186,880 
220  51,7  188,705 
221  52,2  190,530 



 Nr 1311 
  
   

5111

Fordonets  
CO2-utsläpp  

g/km  cent/ dag  euro/ 

Fordonets  
CO2-utsläpp  

g/km  cent/ dag  euro/ 

Skattens belopp  Skattens belopp  

365 dagar 365 dagar 
222  52,6  191,990 
223  53,1  193,815 
224  53,5  195,275 
225  54,0  197,100 
226  54,5  198,925 
227  54,9  200,385 
228  55,4  202,210 
229  55,9  204,035 
230  56,4  205,860 
231  56,8  207,320 
232  57,3  209,145 
233  57,8  210,970 
234  58,3  212,795 
235  58,8  214,620 
236  59,2  216,080 
237  59,7  217,905 
238  60,2  219,730 
239  60,7  221,555 
240  61,2  223,380 
241  61,7  225,205 
242  62,2  227,030 
243  62,7  228,855 
244  63,2  230,680 
245  63,7  232,505 
246  64,2  234,330 
247  64,7  236,155 
248  65,2  237,980 
249  65,7  239,805 
250  66,3  241,995 
251  66,8  243,820 
252  67,3  245,645 
253  67,8  247,470 
254  68,3  249,295 
255  68,9  251,485 
256  69,4  253,310 
257  69,9  255,135 
258  70,4  256,960 
259  71,0  259,150 
260  71,5  260,975 
261  72,0  262,800 
262  72,6  264,990 

263  73,1  266,815 
264  73,7  269,005 
265  74,2  270,830 
266  74,7  272,655 
267  75,3  274,845 
268  75,8  276,670 
269  76,4  278,860 
270  77,0  281,050 
271  77,5  282,875 
272  78,1  285,065 
273  78,6  286,890 
274  79,2  289,080 
275  79,8  291,270 
276  80,3  293,095 
277  80,9  295,285 
278  81,5  297,475 
279  82,0  299,300 
280  82,6  301,490 
281  83,2  303,680 
282  83,8  305,870 
283  84,3  307,695 
284  84,9  309,885 
285  85,5  312,075 
286  86,1  314,265 
287  86,7  316,455 
288  87,3  318,645 
289  87,9  320,835 
290  88,5  323,025 
291  89,0  324,850 
292  89,6  327,040 
293  90,2  329,230 
294  90,8  331,420 
295  91,5  333,975 
296  92,1  336,165 
297  92,7  338,355 
298  93,3  340,545 
299  93,9  342,735 
300  94,5  344,925 
301  95,1  347,115 
302  95,7  349,305 
303  96,4  351,860 



 Nr 1311 
  
   

5112 

Fordonets  
CO2-utsläpp  

g/km  cent/ dag  euro/ 

Fordonets  
CO2-utsläpp  

g/km  cent/ dag  euro/ 

Skattens belopp  Skattens belopp  

365 dagar 365 dagar 
304  97,0  354,050 
305  97,6  356,240 
306  98,2  358,430 
307  98,9  360,985 
308  99,5  363,175 
309  100,1  365,365 
310  100,8  367,920 
311  101,4  370,110 
312  102,0  372,300 
313  102,7  374,855 
314  103,3  377,045 
315  104,0  379,600 
316  104,6  381,790 
317  105,2  383,980 
318  105,9  386,535 
319  106,5  388,725 
320  107,2  391,280 
321  107,9  393,835 
322  108,5  396,025 
323  109,2  398,580 
324  109,8  400,770 
325  110,5  403,325 
326  111,2  405,880 
327  111,8  408,070 
328  112,5  410,625 
329  113,2  413,180 
330  113,9  415,735 
331  114,5  417,925 
332  115,2  420,480 
333  115,9  423,035 
334  116,6  425,590 
335  117,3  428,145 
336  117,9  430,335 
337  118,6  432,890 
338  119,3  435,445 
339  120,0  438,000 
340  120,7  440,555 
341  121,4  443,110 
342  122,1  445,665 
343  122,8  448,220 
344  123,5  450,775 

345  124,2  453,330 
346  124,9  455,885 
347  125,6  458,440 
348  126,3  460,995 
349  127,0  463,550 
350  127,8  466,470 
351  128,5  469,025 
352  129,2  471,580 
353  129,9  474,135 
354  130,6  476,690 
355  131,4  479,610 
356  132,1  482,165 
357  132,8  484,720 
358  133,5  487,275 
359  134,3  490,195 
360  135,0  492,750 
361  135,7  495,436 
362  136,5  498,130 
363  137,2  500,831 
364  138,0  503,539 
365  138,7  506,255 
366  139,4  508,978 
367  140,2  511,708 
368  140,9  514,446 
369  141,7  517,190 
370  142,5  519,943 
371  143,2  522,702 
372  144,0  525,469 
373  144,7  528,243 
374  145,5  531,024 
375  146,3  533,813 
376  147,0  536,608 
377  147,8  539,412 
378  148,6  542,222 
379  149,3  545,040 
380  150,1  547,865 
381  150,9  550,697 
382  151,7  553,537 
383  152,4  556,384 
384  153,2  559,238 
385  154,0  562,100 
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5113

Fordonets  
CO2-utsläpp  

g/km  cent/ dag  euro/ 

Fordonets  
CO2-utsläpp  

g/km  cent/ dag  euro/ 

Skattens belopp  Skattens belopp  

365 dagar 365 dagar 
386  154,8  564,969 
387  155,6  567,845 
388  156,4  570,729 
389  157,2  573,619 
390  158,0  576,518 
391  158,7  579,423 
392  159,5  582,336 
393  160,3  585,256 

394  161,1  588,183 
395  162,0  591,118 
396  162,8  594,059 
397  163,6  597,009 
398  164,4  599,965 
399  165,2  602,929 

400 eller mera  166,0  605,900 
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5114 

                                SKATTETABELL 2 
 

Fordonets totalmassa 
i kilogram 

Skattens belopp 

 cent/dag euro/365 dagar 
högst 1 300  20,8 75,92 

1 301—1 400  23,8 86,87 
1 401—1 500  27,0 98,55 
1 501—1 600  30,4 110,96 
1 601—1 700  34,0 124,10 
1 701—1 800  37,8 137,97 
1 801—1 900  41,8 152,57 
1 901—2 000  46,0 167,90 
2 001—2 100  50,4 183,96 
2 101—2 200  55,0 200,75 
2 201—2 300  59,8 218,27 
2 301—2 400  64,8 236,52 
2 401—2 500  70,0 255,50 
2 501—2 600  75,4 275,21 
2 601—2 700  81,0 295,65 
2 701—2 800  86,8 316,82 
2 801—2 900  92,8 338,72 
2 901—3 000  99,0 361,35 
3 001—3 100  105,4 384,71 
3 101—3 200  112,0 408,80 
3 201—3 300  118,8 433,62 
3 301—3 400  125,8 459,17 

3 401 eller mera  133,0 485,45 
 



L a g

Nr 1312

om ändring av mervärdesskattelagen

Given i Helsingfors den 21 december 2007

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i mervärdesskattelagen av den 30 december 1993 (1501/1993) 21 § 1 mom., 22 §

1 mom., 73 § 1 mom. och 73 a § 1 mom.,
av dem 21 § 1 mom. sådant det lyder delvis ändrat i lag 1486/1994 samt 22 § 1 mom. och

73 a § 1 mom. sådana de lyder i sistnämnda lag, samt
fogas till lagen nya 73 c—73 e § som följer:

21 §
Med eget bruk av en vara avses att en

näringsidkare
1) tar en vara för privat konsumtion,
2) överlåter en vara utan vederlag,
3) överför eller på något annat sätt tar en

vara i annan användning än sådan som enligt
10 kap. berättigar till avdrag.
— — — — — — — — — — — — —

22 §
Med eget bruk av en tjänst avses att en

näringsidkare
1) utför, överlåter eller på något annat sätt

utan vederlag tar en tjänst för sin eller perso-
nalens privata konsumtion eller i övrigt för
ett ändamål som inte är rörelsemässigt,

2) utför eller på något annat sätt tar en
tjänst i sådan användning för vilken avdrags-
begränsningar enligt 114 § gäller,

3) på något annat sätt tar en köpt tjänst i
annan användning än sådan som enligt
10 kap. berättigar till avdrag.
— — — — — — — — — — — — —

Allmänna stadganden

73 §
Grunden för skatt på försäljning är veder-

laget utan skattens andel, om inte något annat
föreskrivs i 73 c §. Med vederlag avses det
mellan säljaren och köparen avtalade priset
inklusive samtliga pristillägg.
— — — — — — — — — — — — —

73 a §
Grunden för skatten på ett gemenskapsin-

ternt varuförvärv är vederlaget utan skattens
andel, om inte något annat föreskrivs i 73 c §.
— — — — — — — — — — — — —

73 c §
Om vederlaget utan skattens andel är avse-

värt mindre än marknadsvärdet enligt 73 e §,
ska marknadsvärdet utgöra grunden för skatt
på försäljning eller på gemenskapsinternt för-
värv enligt 26 a § 1 mom.

Paragrafens 1 mom. tillämpas endast om
1) ett vederlag som är avsevärt mindre än

RP 110/2007
FiUB 18/2007
RSv 97/2007

Rådets direktiv 2006/112/EG, EUT nr L 347, 11.12.2006, s. 1
(rådets direktiv 2006/69/EG; EUT-)
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marknadsvärdet beror på sådan intressege-
menskap mellan säljaren och köparen som
avses i 73 d §, och

2) köparen enligt 10 kap. inte har rätt att
dra av hela det skattebelopp som ingår i
förvärvet.

Vad som föreskrivs i 1 och 2 mom. tilläm-
pas inte, om säljaren enligt bestämmelserna
om eget bruk inte skulle vara skyldig att
betala skatt när en vara eller tjänst överlåts
utan vederlag.

73 d §
En sådan intressegemenskap som avses i

73 c § 2 mom. 1 punkten anses föreligga, om
1) köparen är en privatperson som genom

familje- eller släktskapsförhållande hör till
säljarens närmaste krets eller annars har ett
nära personligt förhållande till denne,

2) köparen är en privatperson som äger en
del av säljarens kapital eller om köparen står
i ett i 1 punkten avsett förhållande till en
sådan ägare,

3) köparen är en privatperson som ingår i
säljarens personal eller deltar i ledningen el-
ler övervakningen av säljaren eller om köpa-
ren står i ett i 1 punkten avsett förhållande till
en sådan person,

4) köparen är en näringsidkare i en sådan
intressegemenskap med säljaren som avses i
31 § 2 mom. i lagen om beskattningsförfa-
rande (1558/1995), eller

5) köparen och säljaren annars står var-
andra nära på grund av ett nära personligt

förhållande eller på grund av organisatoriska
band, äganderättsliga band, band på grund av
medlemskap, finansiella band eller juridiska
band.

73 e §
Med marknadsvärde avses hela det belopp

som köparen av en vara eller tjänst, i samma
försäljningsled som det där försäljningen av
varan eller tjänsten äger rum, i fri konkur-
rens, skulle få betala till en oberoende försäl-
jare i den medlemsstat där försäljningen eller
det gemenskapsinterna förvärvet beskattas
för att vid den tidpunkten erhålla de ifrågava-
rande varorna eller tjänsterna.

Om den jämförbara försäljning som avses i
1 mom. inte kan fastställas, är marknadsvär-
det

1) hela det belopp till vilket den näringsid-
kare som sålt varan eller tjänsten normalt
säljer motsvarande varor eller tjänster och
som uppgår till minst det belopp som avses i
2 punkten,

2) det belopp som avses i 74 eller 75 §, om
det belopp som avses i 1 punkten saknas.

Det belopp som avses i 1 och 2 mom.
inkluderar inte skattens andel.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008.
Denna lag tillämpas när en såld vara har

levererats eller en tjänst utförts, ett gemen-
skapsinternt varuförvärv gjorts, en vara eller
en tjänst har tagits i eget bruk eller en vara
har överförts från upplagringsförfarande efter
det att lagen har trätt i kraft.

Helsingfors den 21 december 2007

Republikens President

TARJA HALONEN

Finansminister Jyrki Katainen
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Statsrådets förordning

Nr 1313

om allmänna villkor för beviljande av energistöd

Given i Helsingfors den 20 december 2007

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från handels- och industriministeriet,
föreskrivs med stöd av 8 § i statsunderstödslagen av den 27 juli 2001 (688/2001):

1 §

Tillämpningsområde och stödmyndighet

I denna förordning föreskrivs om bevil-
jande, utbetalning och användning av energi-
stöd i enlighet med statsbudgeten.

Beslut om beviljande av stöd fattas arbets-
och näringsministeriet eller arbetskrafts- och
näringscentralen. Arbetskrafts- och närings-
centralen kan bevilja stöd för investerings-
projekt, vars godtagbara kostnader är till
högst 3 000 000 euro och för utredningspro-
jekt, vars godtagbara kostnader uppgår till
högst 250 000 euro. Om kostnaderna över-
skrider ovan nämnda summor eller om pro-
jektet sammanhänger med ibruktagandet av
ny energiteknik, beslutar arbets- och närings-
ministeriet om stödet. Arbets- och näringsmi-
nisteriet kan av särskilda skäl förbehålla sig
beslutanderätten i ett ärende som enligt detta
moment hör till arbetskrafts- och näringscen-
tralens behörighet.

2 §

Projekt som kan få stöd

Energistöd kan beviljas för sådana klimat-
och miljövänliga investerings- och utred-
ningsprojekt som

1) främjar produktionen eller använd-
ningen av förnybar energi,

2) främjar energisparande eller effektivise-
ring av energiproduktionen eller använd-
ningen av energi eller

3) minskar miljöskadorna av energipro-
duktionen eller användningen av energi.

Energistöd kan beviljas också för sådana
investerings- och utredningsprojekt som
främjar en säker och mångsidig energiförsörj-
ning.

Med investeringsprojekt avses investering
i anläggningstillgångar samt förberedelser,
uppföljning och information som samman-
hänger med detta.

Med utredningsprojekt avses energisyner
och energianalyser, andra utredningar som
sammanhänger med investeringar samt utred-
ningar för utvecklande av en ny metod eller
tjänst. Stöd beviljas inte för utredningsprojekt
som inbegriper sedvanliga förstudier inför
etablering av affärsverksamhet eller utvidg-
ning av verksamheten, genomförbarhetsstu-
dier, utvecklings-, planerings- och mark-
nadsanalyser och tester och andra motsva-
rande utredningar som företas av enskilda
företag.

Stöd beviljas inte för sådana projekt
som avses i artikel 6 i Kyotoprotokollet till
Förenta Nationernas ramkonvention om kli-
matförändringar (FördrS 13/2005), nedan
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projekt för gemensamt genomförande, som
genomförs i Finland. Om ett investeringspro-
jekt omfattas av lagen om utsläppshandel
(683/2004), kan projektet få stöd endast till
den del det innehåller ny teknik eller om det
hör till systemet med energieffektivitetsavtal.

3 §

Stödtagare

Energistöd kan beviljas företag, kommuner
och andra sammanslutningar. Stöd beviljas
inte bostadsaktiebolag, bostadsfastigheter,
anläggningsprojekt som får statsandel eller
gårdbruksenheter eller projekt i anslutning till
dem.

Om flera än ett företag, en kommun eller
en annan sammanslutning deltar i genomför-
andet av ett projekt, kan stöd beviljas och
betalas ut till det företag, den kommun eller
den sammanslutning av annat slag som för
hela projektets del har förbundit sig att an-
svara för användningen av stödet.

4 §

Stödets maximibelopp

Av de godtagbara kostnaderna kan det stöd
som beviljas på basis av prövning för varje
enskilt projekt utgöra högst

1) 40 procent i energisyner, energianalyser
och andra utredningsprojekt i samband med
investeringar,

2) 40 procent i investeringsprojekt som
främjar produktionen av vindkraft eller an-
vändning av solenergi,

3) 40 procent i investeringsprojekt som
innehåller ny teknologi som är energispa-
rande eller som främjar produktionen eller
användningen av förnybar energi,

4) 30 procent i investeringsprojekt som
innehåller konventionell teknik som är ener-
gisparande eller som främjar produktionen
eller användningen av förnybar energi,

5) 30 procent i investeringsprojekt som
minskar miljöskadorna av produktionen eller
användningen av energi,

6) 25 procent i investeringprojekt som
främjar en säker och mångsidig energiförsörj-
ning.

I projekt enligt 1 mom. 1 punkten kan stöd
med en förhöjning på tio procentenheter be-
viljas kommuner och små och medelstora
företag som anges i kommissionens rekom-
mendation 2003/361/EG om definitionen av
mikroföretag samt små och medelstora före-
tag. Dessutom kan stöd beviljas med en höj-
ning på ytterligare tio procentenheter för sy-
ner av förnybar energi som företas av kom-
muner.

Projekt enligt 1 mom. 2—6 punkten kan
medfinansieras med medel från Europeiska
regionala utvecklingsfonden. På förfarandena
för förvaltning av strukturfondsprogrammen
tilllämpas strukturfondslagen (1401/2006).

Ett sådant företag, en sådan kommun eller
en sådan sammanslutning av annat slag som
avses i 3 § 2 mom. och som är koordinator
för ett projekt som beviljats stöd, kan få full
ersättning för sina kostnader för koordine-
ringen om att man för hela projektets del
håller sig inom de gränser för stödets maxi-
mibelopp som nämns i stödbeslutet. De kost-
nader för koordination som ska ersättas får
dock utgöra högst tio procent av de samman-
lagda godtagbara kostnaderna för det projekt
som får stöd. Den som är koordinator ska
ingå ett sådant avtal som avses i 7 § 2 mom. i
statsunderstödslagen (688/2001) med den
part som genomför projektet.

På stöd enligt 1 mom. 6 punkten tillämpas
kommissionens förordning (EG) nr
1998/2006 om tillämpningen av artiklarna 87
och 88 i fördraget på stöd av mindre bety-
delse.

I de projekt som beviljas energistöd ska
stödtagarens självfinansieringsandel vara
minst 25 procent av projektets totalfinansie-
ring.

5 §

Ansökan om stöd

Ansökan om stöd ges in till den arbets-
krafts- och näringscentral på vars verksam-
hetsområde investerings- eller utredningspro-
jektet eller största delen av det genomförs,
och i annat fall enligt sökandens hemort.
Investeringsstöd ska sökas innan anlägg-
ningstillgångar skaffas eller det byggnads-,
ändrings- eller förbättringsarbete som ska fi-
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nansieras med stödet inleds. Som inledande
av arbete anses att ett slutligt och bindande
beslut om investering fattas. Utredningsstöd
ska sökas innan utredningsprojektet inleds.
Utredningsprojektet anses ha blivit inlett när
en bindande beställning har gjorts. Ansökan
ska göras på en blankett som fastställs av
arbets- och näringsministeriet.

Av ansökan och dess bilagor ska framgå
åtminstone följande uppgifter:

1) sökandens officiella namn, adressupp-
gifter, eventuell e-postadress samt och före-
tags- och organisationsnummer,

2) syftet med projektet, dess realiserings-
plan och tidtabell,

3) en bedömning av projektets energieko-
nomiska verkningar samt av dess miljökon-
sekvenser, i synnerhet utsläpp av växthusga-
ser,

4) en lönsamhetskalkyl för investerings-
projektet,

5) i fråga om projekt som representerar ny
teknologi, en utredning om teknologins ny-
hetsvärde samt en bedömning av möjlighe-
terna att nyttiggöra projektet,

6) en bedömning av effekterna på syssel-
sättningen,

7) kostnadsberäkning, finansieringsplan
och uppgifter om eventuella leasingavtal i
fråga om projektet,

8) utdrag ur handelsregistret,
9) verksamhetsberättelsen, bokslutet och

revisionsberättelsen för den senast avslutade
räkenskapsperioden,

10) en utredning om övriga offentliga stöd
som har sökts och beviljats för projektet,
inklusive de stöd som Europeiska unionen
har beviljat samt

11) en redogörelse för stödets betydelse för
genomförandet av projektet.

6 §

Godtagbara kostnader vid ett investerings-
projekt

Kostnader som godtas i ett investerings-
projekt är

1) berednings- och planeringskostnader,
2) kostnader för anskaffning och monte-

ring av byggnader, maskiner och anordningar
samt för ändrings- och reparationsarbeten på
dem,

3) kostnader som direkt hänför sig till in-
vesteringen och som föranleds av anskaff-
ning av markområden, dragande av elled-
ningar och av den anslutningsavgift som
innehavaren av distributionsnätet tar ut av
elproduktionen; kostnaderna för anskaffning
av markområden får uppgå till högst tio pro-
cent av de sammanlagda godtagbara kostna-
derna för projektet,

4) kostnader som byggandet av en stam-
ledning som behövs för anslutning till fjärr-
värmenätet för ett fjärvärmeverk som ska
byggas,

5) kostnader för byggnadstekniska arbeten
och övervakning av byggnadsarbetena,

6) kostnader för röjningsarbeten och jord-
byggnadstekniska arbeten,

7) kostnader för idrifttagning och utbild-
ning av den driftspersonal som idrifttag-
ningen förutsätter,

8) kostnader som föranleds av informe-
rande om projektet

9) kostnader för uppföljning av invester-
ingen, för högst ett år efter det att invester-
ingen tagits i bruk.

7 §

Preciseringar och begränsningar av de god-
tagbara kostnaderna för investeringsprojekt

Stödtagaren ska ha projektbokföring för
projektet som en del av stödtagarens bokfö-
ring enligt bokföringslagen (1336/1997) med
hjälp av ett eget kostnadsställe eller konto
eller på annat sätt så att stödet kan övervakas
utan svårighet. Stödtagaren skall förvara alla
verifikat som hänför sig till genomförandet
av det projekt som ska understödas.

Som lönekostnader godkänns den sam-
manlagda summan av lönerna under den ef-
fektiva arbetstiden i projektet och de indi-
rekta arbetskraftskostnaderna utgående från
stödtagarens arbetstidskontroll. Som belopp
av de indirekta arbetskraftskostnaderna god-
känns dock högst 50 procent av lönerna för
den effektiva arbetstiden i projektet.

Kostnader för anläggande av ett fjärrvär-
menät godkänns endast i sådana nätprojekt
som innehåller ny teknologi.

I fråga om ett avbetalnings- eller leasing-
avtal kan som utgifter godkännas högst de
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kostnader som motsvarar inköpspriset för an-
skaffningen. En handpenning som stödtaga-
ren har betalt godkänns som utgift. Som ut-
gifter godkänns inte förvaltnings-, finansie-
rings-, försäkrings-, reparations- eller under-
hållskostnader eller andra motsvarande kost-
nader.

Godtagbara kostnader för investeringspro-
jektet är inte stödtagarens omkostnader, re-
presentationsutgifter, räntor under byggnads-
tiden, andra anslutningsavgifter än de som
avses i 6 § 3 punkten och inte heller de
mervärdeskatter som stödtagaren betalar.

8 §

Godtagbara kostnader vid ett utrednings-
projekt

Kostnader som godtas i ett utredningspro-
jekt är

1) lönerna för de personer som har deltagit
i projektet och de indirekta arbetskraftskost-
nader som hänför sig till dem,

2) kostnader för anordningar, förnödenhe-
ter och programvaror,

3) resekostnader,
4) kostnader för informering om projektet,
5) övriga direkta kostnader som projektet

förorsakar samt
6) omkostnader

9 §

Preciseringar och begränsningar av de god-
tagbara kostnaderna för utredningsprojekt

Stödtagaren ska ha projektbokföring för
projektet som en del av stödtagarens bokfö-
ring enligt bokföringslagen (1336/1997) med
hjälp av ett eget kostnadsställe eller konto
eller på annat sätt så att stödet kan övervakas
utan svårighet. Stödtagaren skall förvara alla
verifikat som hänför sig till genomförandet
av det projekt som ska understödas.

Som lönekostnader godkänns den sam-
manlagda summan av lönerna under den ef-
fektiva arbetstiden i projektet och de indi-
rekta arbetskraftskostnaderna utgående från
stödtagarens arbetstidskontroll. Som belopp
av de indirekta arbetskraftskostnaderna god-
känns dock högst 50 procent av lönerna för
den effektiva arbetstiden i projektet.

Av kostnaderna för anordningar och förnö-
denheter kan endast de kostnader godkännas
som hänför sig till projektet enligt de faktiska
nettoanskaffningspriserna. De kostnader som
hänför sig till projektet ska kunna verifieras i
fakturor och lagerbokföring. Om maskiner,
anordningar eller programvaror som endast
har använts för genomförande av projektet
inte har något restvärde, godkänns de enligt
de faktiska nettoanskaffningskostnaderna. I
annat fall godkänns endast driftskostnader,
hyror eller leasingavgifter som anses skäliga.

Resekostnader godkänns högst till ett be-
lopp motsvarande skattefria ersättningar en-
ligt gällande beslut av skattestyrelse har god-
känt. Utrikesresor samt resor för deltagande i
konferenser, seminarier och evenemang som
främjar internationalisering ska specificeras i
kostnadsberäkningen i ansökan.

Som andra direkta kostnader godkänns de
tjänster av utomstående som projektet förut-
sätter, t.ex. konsult- och sakkunnigtjänster,
dataförvaltningstjänster, maskinhyror, över-
sättnings- och tolkningskostnader samt kost-
nader som hänför sig till offentliggörandet av
resultaten.

Som belopp för omkostnader godkänns
högst tio procent av det sammanlagda belop-
pet av löner och indirekta arbetskraftskostna-
der. Omkostnaderna ska basera sig på de
faktiska projektkostnaderna och deras kopp-
ling till projektet ska kunna verifieras på
tillförlitligt sätt.

Godtagbara kostnader vid ett utrednings-
projekt är inte representationsutgifter, frivil-
liga personförsäkringar, bank- och finansie-
ringskostnader, kostnader för anskaffning av
kontorsmaskiner, bilar och andra motsva-
rande kapitalförnödenheter samt mervärdes-
skatter som stödtagaren betalat.

10 §

Utbetalning av stöd

Stödet betalas ut på ansökan i efterskott i
den takt som projektet framskrider och enligt
uppkomna, betalda kostnader i en eller flera
poster som nämns i beslutet om beviljande.
Den sista betalningsposten är minst 20 pro-
cent av det beviljade stödet. I ett projekt som
omfattar kostnader för leasing eller avbetal-
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ning eller motsvarande kostnader kan stödet
betalas ut som ett engångsbelopp efter det att
projektet slutförts.

Ansökan om utbetalning av stödet görs
med en blankett. Ansökan om utbetalning av
den sista stödposten (slutredovisning) ska
lämnas till den som beviljat stödet inom tre
månader från den dag då projektet har slut-
förts. Ansökan om utbetalning och slutredo-
visningen görs på en av arbets- och närings-
ministeriet fastställd blankett.

I fråga om ett investeringsprojekt ska i
samband med varje ansökan om utbetalning
läggas fram ett utlåtande av stödtagarens re-
presentant eller övervakare om att projektet
befinner sig i det skede som i beslutet om
beviljande av stöd har fastställts som förut-
sättning för utbetalningen. Stödtagaren ska
också lägga fram en utredning om de kostna-
der som projektet dittills har gett upphov till.
I ansökan om utbetalning av den första pos-
ten av stödet ska dessutom läggas fram en
utredning om hela finansieringen av projektet
samt en utredning om att den egendom som
är föremål för stödet har försäkrats mot
skada.

I utredningsprojekt är stödtagaren skyldig
att i samband med slutredovisningen ge en
slutrapport om projektets resultat och möjlig-
heter att utnyttja dem.

Över slutredovisningen ska en auktoriserad
revisor (CGR, GRM, OFR) ge ett utlåtande,
om inte den som beviljar stöd bestämmer
något annat i sitt stödbeslut. Om stödtagaren
är en kommun, en samkommun eller en för-
samling, ges utlåtandet av dess revisorer. I
fråga om projekt där antalet betalningsverifi-
kat understiger tio, kan den som beviljar stö-
det som ett alternativ till revisorsutlåtandet
godkänna bestyrkta kopior av verifikat över
sådana kostnader som föranletts av projektet
och som ingår i företagets bokföring.

När de faktiska godtagbara kostnaderna
underskrider det belopp som nämns i stödbe-
slutet, är storleken på det slutliga stödet det
belopp av de faktiska godtagbara kostnaderna
som stödprocenten anger. Efter att ha god-
känt slutredovisningen betalar den som bevil-
jar stödet ut den sista betalningsposten och
bekräftar samtidigt det slutliga beloppet av
energistödet.

Av särskilda skäl kan arbets- och närings-
ministeriet i enskilda fall avvika från villko-
ren i denna paragraf för utbetalning, gransk-
ning av redovisningarna och godkännande.
Avvikelserna ska nämnas i beslutet om bevil-
jande av stöd.

11 §

Begränsning av möjligheten att använda
egendom och anmälningsplikt

Om inte den som beviljar stödet av sär-
skilda skäl bestämmer något annat, ska egen-
dom som är föremål för investeringsstöd an-
vändas för det ändamål som anges i stödbe-
slutet under fem år från det att den sista
stödposten betalats ut och under denna tid får
inte egendomen överlåtas till någon annan
eller i någon annans ägo eller besittning. I
fråga om arbetsmaskiner som är avsedda för
produktion av energivirke är motsvarande tid
tre år. Ursprungsgarantier för el, värme eller
energibesparing som producerats med hjälp
av den egendom som är föremål för energi-
stöd får inte överlåtas till någon annan eller i
någon annans ägo eller besittning innan tre år
har förflutit från det kommersiella ibrukta-
gandet av ursprungsgarantin.

Stödtagaren ska till den som beviljat stödet
anmäla sådan ändring i förhållandena som
påverkar iakttagandet av begränsningen av
möjligheten att använda egendom eller an-
vändningen av egendomen för det ändamål
som anges i stödbeslutet omedelbart efter det
att ändringen inträffat, dock senast inom två
månader. Stödtagaren ska inom den frist som
anges ovan underrätta den som beviljar stöd
om att projektet börjat höra till tillämpnings-
området för lagen om utsläppshandel.

12 §

Villkoren för stödet

Utöver vad som bestäms i statsbudgeten,
statsunderstödslagen och i denna förordning
är stödtagaren skyldig att iaktta andra villkor
och begränsningar som gäller användningen
och utbetalningen av stödet och vilka nämns i
besluten om beviljande och utbetalning av
stödet.
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13 §

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 ja-

nuari 2008 och gäller till den 31 december
2012.

På stöd som har beviljats före denna för-
ordnings ikraftträdande tillämpas de bestäm-
melser som gällde vid ikraftträdandet.

Helsingfors den 20 december 2007

Handels- och industriminister Mauri Pekkarinen

Överinspektör Nina Routti-Hietala
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