
 
 

ely11ae4i_sv 07/2021 

 
 

1 

ANSÖKNINGSANVISNING: TILLFÄLLIGT STÖD TILL FISKERIFÖRETAG FÖR ATT LINDRA 
DE EKONOMISKA SVÅRIGHETER SOM CORONAVIRUSEPIDEMIN ORSAKAR - FÖRETAG 
INOM FISKFÖRÄDLING SAMT DETALJHANDEL OCH PARTIHANDEL MED FISK 

 SYFTET MED STÖDET  

Stöd kan sökas av fiskeriföretag vars ekonomiska situation har försämrats betydligt på grund av 
coronavirusepidemin efter den 31 december 2019.  Syftet med stödet är att trygga fortsatt 
företagsverksamhet under de betydande marknads- och produktionsstörningar som följer av 
epidemin.   

Stöd kan beviljas kommersiella fiskare i grupp I i Fastlandsfinland och kommersiella fiskare i 
huvudsyssla på Åland. Vidare kan stöd beviljas företag som bedriver fiskodling och -förädling samt 
parti- och detaljhandel med fisk i hela landet. Stöd kan beviljas endast sådana företag som har haft 
förutsättningar för en lönsam affärsverksamhet före Corona krisen.  

Denna anvisning gäller företag inom fiskförädling samt detaljhandel och partihandel med fisk. För 
primärproduktionsföretag inom fiskerinäringen finns en skild anvisning. 

Understödssystemet är tillfälligt. Understöden ska beviljas senast den 31 december 2021 . Ansökan 
om understöd ska göras senast den 30 november 2021.   

ANSÖKAN OM STÖD OCH GODTAGBARA KOSTNADER  

Stödansökan lämnas in enligt företagets hemort till NTM-centralen antingen i Egentliga Finland, 
Norra Savolax eller i Lappland. NTM-centralen bedömer storleken på stödet enligt behovet av 
ekonomisk anpassning. Utvecklings- och förvaltningscentret svarar för utbetalningen av stödet.   

Stödet betalas ut i förskott i en enda post.  

Närings-, trafik- och miljöcentralen beräknar det understöd som beviljas med följande formel: 

 

Understödet kan uppgå till 2 000 - 270 000 euro. 

För en ny stödperiod kan understöd i regel sökas endast en gång. Av grundad anledning kan 
understöd dock sökas på nytt, men de sammanlagda understöden får inte överstiga den övre 
gränsen på 270 000 euro.  

Villkoren för understödet förändrades när ändringarna i statsrådets förordning om understöd trädde i 
kraft den 5.10.2020, 31.12.2020 och 1.7.2021. Om ett företag har ansökt om understöd enligt 
tidigare villkor och fått ett beslut, kan det lämna in en ny ansökan. Eventuellt tidigare beviljat 
understöd beaktas vid prövningen av det nya understödet. På ansökningar som är anhängiga när 
ändringen träder i kraft tillämpas de ursprungliga understödsvillkoren. Om företaget har en ansökan 
anhängig när villkoren för understödet ändras och vill ansöka om understöd enligt de nya villkoren, 
ska företaget göra en ny ansökan. 

Stöd får inte användas för de ändamål som anges i artikel 1 a–k i kommissionens förordning (EU) nr 
717/2014 om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt på stöd av mindre betydelse.  

Stödmottagaren ska lämna NTM-centralen en redovisning över användningen av stödet och över 
hur företagsverksamheten fortgår senast det datum som anges i stödbeslutet. Redovisningen görs 
på en blankett som fastställts av jord- och skogsbruksministeriet.   
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IFYLLANDE AV ANSÖKAN  

Fyll i alla punkter på ansökningsblanketten:   

1. Sökandens namn  

2. FO-nummer  

3. Sökandens hemort: ange företagets hemort.  

4. Utdelningsadress  

5. Postnummer och -kontor  

6. Kontaktpersonens namn  

7. Kontaktpersonens e-post   

8. Kontaktpersonens telefonnummer  

9. Företagets bransch: kryssa företagets huvudsakliga bransch.  

10. Företagets storlek: kryssa för antalet anställda, omsättningen och balansräkningen för 2019.   

11. Företagets ägare och ägarförhållanden.  

12. IBAN-kontonummer och BIC-kod  

13. Uppgifter som behövs för beräkning av understödets belopp:  

− Omsättning vid jämförelsetidpunkten:  

Ange om omsättningen vid jämförelsetidpunkten som du uppgett baserar sig på 
mervärdesskattedeklarationer eller, om sådana saknas, på din egen deklaration.  

Ange omsättningen vid jämförelsetidpunkten för 2020 för varje månad som begäran 
gäller (januari-februari). NTM-centralen beräknar deras medelvärden. 

− Omsättning under stödperioden:  

Ange om omsättningen vid jämförelsetidpunkten som du uppgett baserar sig på 
mervärdesskattedeklarationer eller, om sådana saknas, på din egen deklaration.  

Ange omsättningen vid jämförelsetidpunkten för år 2021 för varje månad som begärs 
(januari-februari). NTM-centralen beräknar deras medelvärden. 

14. Övriga kostnader under stödperioden 

Sökandens övriga kostnader under stödperioden är sådana av företagets oflexibla 
kostnader och förluster i affärsverksamheten som hänför sig till stödperioden och som 
sökanden uppgett i ansökan och till vilka räknas hyreskostnader och andra kostnader för 
egendom som används i affärsverksamheten, sådana tillstånds-, medlems- och 
försäkringsavgifter och långvariga avtal som är nödvändiga för bedrivandet av 
affärsverksamheten, hyror för maskiner och anläggningar, dispositionsrättsersättningar och 
licensavgifter, nödvändiga kostnader för inhyrd arbetskraft samt förskottsbetalningar, som är 
slutliga och för vilka kostnadsstöd inte har beviljats tidigare 

15. Lönekostnader under stödperioden 
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Sökandens lönekostnader under stödperioden är företagets lönekostnader för anställda 
enligt uppgifterna i inkomstregistret, arbetsgivarens lönebikostnader som ersätts enligt ett 
procenttal och som godkänns till ett belopp av 20 procent av lönekostnaderna enligt 
inkomstregistret, lönekostnaderna under stödperioden för en enskild näringsidkare eller ett 
personbolags ansvariga bolagsman enligt den arbetsinkomst som fastställts enligt 112 § i 
lagen om pension för företagare (1272/2006) och som gällde den första dagen av 
stödperioden och en företagares pensionsförsäkringsavgift och sjukförsäkringsavgift för 
stödperioden enligt företagets egen anmälan 

16. Uppgifter om annat offentligt stöd som företaget ansökt om och/eller fått för att mildra 
konsekvenserna av coronavirusepidemin. Specificera från vilken annan plats stödet har 
sökts och eventuellt redan erhållits (den instans som beviljar stödet och det ansökta 
och/eller erhållna understödsbeloppet).   

17. Underskrift  

BILAGOR:   

− Företag (Ab, Öb, Kb, andelslag):  

− Bokslutsuppgifter för de två föregående räkenskapsperioderna (resultaträkning, 
balansräkning samt revisions- och verksamhetsberättelse)  

− Bilagor som visar att företagets ekonomiska situation försämrats: Företagets 
bokföring i början av 2020. 

− Privat näringsutövare:  

− Bokslutsuppgifter enligt bokföringslagen för de två föregående räkenskapsperioderna 
eller blankett 5 till skattedeklaration för de två föregående räkenskapsperioderna   

− Bilagor som visar att företagets ekonomiska situation försämrats: Företagets 
bokföring i början av 2020 eller någon annan motsvarande utredning    


