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CHECKLISTA FÖR SÖKANDE AV UTBETALNING AV STATUNDERSTÖD FÖR OFFENTLIG 
TRAFIK (1.6.2020) 

Detta är en sammanställning över några saker som ni ska särskilt beakta då ni inleder ett projekt 
och ansöker om utbetalning av ett beviljat understöd. Bekanta er alltid omsorgsfullt med 
stödbeslutet, de godkända åtgärderna och specifikationen av kostnader samt övriga 
beslutsvillkor! 

Stödet måste sökas innan projektåtgärderna påbörjas. I syfte att starta ett projekt, t.ex. Ingående av 
ett kontrakt eller en order för projektet, leverans av ett kontrakt eller betalning av ett kontrakt. 
Statsunderstöd för anskaffning av trafiktjänster enligt trafikavtalsförordningen och för ersättande av 
prisskyldigheten söks under januari-februari för kostnaderna för innevarande år. Ansökan om 
understöd blir anhängig när den har lämnats in till den behöriga NTM-centralen. När ansökan har 
lämnats in den dag då ansökan mottagits, kan genomförandet av projektet påbörjas på egen risk. 
Efter att ha behandlat ansökan ger NTM-centralen ett understödsbeslut där de godtagbara 
åtgärderna och kostnaderna samt övriga villkor för anskaffningen eller projektet har fastställts. Om 
kommunen inte får ett positivt beslut om understöd, kvarstår de uppkomna kostnaderna helt och 
hållet hos sökanden. 

Understödet betalas ut i efterhand enligt de utgifter som stödmottagaren redovisar: vanligtvis i en 
eller flera rater. Understöd för utvecklingsprojekt kan utbetalas om de förutsättningar förbeviljande 
av understöd som rådde då understödet beviljades fortfarande råder i utbetalningsfasen. 
Stödberättigande kostnader är endast kostnader som uppkommer och betalas under den 
genomförandeperiod som godkänts genom beslutet. Om genomförandet av projektet verkar 
förändras från den ursprungliga godkända projektplanen är det nödvändigt att kontakta NTM-
centralen för att ta reda på behovet av ett ändringsbeslut innan ändringar i projektet. Kom ihåg att 
anteckna på ansökan om kostnaderna omfattar moms. 

Stödet för transportstöd får användas för att köpa transporter enligt trafikavtalsförordningen och för 
att kompensera för prisskyldiheten. Stödberättigande kostnader är nettokostnaden för den sökande 
av inköp av en transporttjänst. De stödberättigande kostnaderna för ersättning av prisskyldigheten 
skall vara de kostnader som sökanden ådrar sig för att ersätta stödberättigande biljettprodukter. 
Transporttjänster måste köpas genom konkurrensutsatt upphandling i enlighet med 
upphandlingsreglerna, men vid en icke-konkurrensutsatt upphandling är de nettokostnader som 
anges i trafikavtalsförordningen godtagbara. Ersättning för prisskyldigheten kan inte tillämpas på 
marknadsbaserade transporter. 

GENOMFÖR PROJEKTET OCH ANSÖK OM BETALNING I TID - SÖK ONLINE 

Skicka ansökan om utbetalning till utvecklings- och förvaltningscentret för NTM-centralerna samt 
AN-byråerna. Ansök om utbetalning av understödet och använd det inom ramen för den tidsfrist som 
anges i stödbeslutet. En motiverad skriftlig ansökan om eventuell förlängning ska lämnas in till NTM-
centralen i god tid om de fastställda tidsgränserna överskrids. Ansök om betalningsposterna för klart 
avgränsade perioder. Lämna den första ansökan om mellanbetalning till exempel för januari–juni. Då 
kan den följande mellanbetalningen gälla juli–september osv. Om du lägger fram kostnader för 
överlappande betalningsperioder blir handläggningen av ansökan om utbetalning långsammare.  

Ansökan om utbetalning kan också lämnas elektroniskt direkt till myndighetens registratorskontor, 
som bilaga till NTM-centralens allmänna ärendeblankett. Den sökande ska då också ska lämna inen 
ifylld, undertecknad och inskannad ansökan om utbetalning. Även de nödvändiga bilagorna ska 
skannas in och fogas till ansökan. 

NTM-centralens allmänna blankett för kommuner   

https://anon.ahtp.fi/_layouts/15/FormServer.aspx?OpenIn=Browser&XsnLocation=/Lomakkeet/Ylein
en_kunta_sv.xsn&Source=https://anon.ahtp.fi/sivut/submitted.aspx  

https://anon.ahtp.fi/_layouts/15/FormServer.aspx?OpenIn=Browser&XsnLocation=/Lomakkeet/Yleinen_kunta_sv.xsn&Source=https://anon.ahtp.fi/sivut/submitted.aspx
https://anon.ahtp.fi/_layouts/15/FormServer.aspx?OpenIn=Browser&XsnLocation=/Lomakkeet/Yleinen_kunta_sv.xsn&Source=https://anon.ahtp.fi/sivut/submitted.aspx
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KOM IHÅG ATT SKICKA ALLA NÖDVÄNDIGA BILAGOR OCH RAPPORTER 

Nödvändiga bilagor anges på utbetalningsansökan. Saknade bilagor som leder till extra 
förfrågningar och fördröjd utbetalning. Ett utdrag ur bokföringen eller en specifikation över utgifter 
som redogör för det utgifter som omfattas av understödet, behövs alltid. Informationen lämnas 
antingen den 30.6 eller 31.12 över situationen. 

Vid beviljandet av understöd från kollektivtrafiken till ett utvecklingsprojekt kan en utredning 
över projektets framskridande eller en slutrapport krävas som bilaga till ansökan om utbetalning, i 
enlighet med villkoren i understödsbeslutet, kopior av verifikat och betalning, utgiftsspecifikation eller 
utdrag ur räkenskaperna som ingår i betalningsperioden. 

FAKTURORNA SKA VARA ADRESSERADE TILL OCH BETALDA AV MOTTAGAREN AV UNDERSTÖDET 

En förutsättning för utbetalning av understöd är att utgifterna hänför sig till mottagaren, är betalda av 
mottagaren av understödet och att de införts i bokföringen eller är föremål för en specifikation av 
utgifter. 

Våra kontaktuppgifter finns på vår hemsida:  https://www.keha-keskus.fi/utbetalning/  

For mer information om betalning via e-post: utbetalningar.uf-centret@ntm-centralen.fi  

https://www.keha-keskus.fi/utbetalning/
mailto:utbetalningar.uf-centret@ntm-centralen.fi

