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Utfärdad i Mariehamn den 21 september 2006

I enlighet med lagtingets beslut2 föreskrivs:
1 kap.
Allmänna bestämmelser
1§
Lagens tillämpningsområde
Med näringsstöd avses i denna lag finansiering av företags start och utveckling eller stöd för
utveckling av ett företags verksamhetsmiljö i
enlighet med en stödordning som landskapsregeringen har beslutat om.
Denna lag tillämpas såväl på sådant näringsstöd till företagsverksamhet i landskapet
Åland som helt betalas av landskapets medel
som på sådant stöd som delfinansieras med
medel ur Europeiska gemenskapens strukturfonder. Näringsstöd ska beviljas med beaktande av Europeiska gemenskapens bestämmelser
om statligt stöd till företag.
2§
Små, medelstora och stora företag
I denna lag avses med små och medelstora
företag sådana företag som uppfyller villkoren
enligt EG-kommissionens gällande rekommendation om definition av mikroföretag samt små
och medelstora företag.
Stora företag är sådana företag som inte avses
i 1 mom.
1)
2)

Lagens 4 § förordnades att förfalla.
Lr framst. nr 12/2007-2008
Nu bet. nr 4/2007-2008

2 kap.
Beslut om och användning av näringsstöd
3§
Företag som inte kan beviljas näringsstöd
Näringsstöd beviljas inte till
1) företag inom syntetfiber-, varvs- eller koloch stålindustrin,
2) företag inom fiske- eller vattenbruksnäringen eller företag inom jordbrukets primärproduktion,
3) företag i svårigheter, i den mening som
avses i Europeiska gemenskapens riktlinjer för
undsättning och omstrukturering, samt
4) företag för exportrelaterad verksamhet till
tredje länder eller medlemsstater om stödet är
direkt knutet till exporterande volymer, till inrättande och drift av ett distributionsnät eller
till andra löpande utgifter i samband med exportverksamhet.
Vid beviljande av näringsstöd ska Europeiska gemenskapens sektorsvisa begränsningar
iakttas.
Republikens president har förordnat att
lagens 4 § ska förfalla.
5§
Ansökan
Ansökan om näringsstöd ska lämnas till
landskapsregeringen innan åtgärder vidtas.
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Om det är förenligt med gällande stödvillkor kan
den sökande vidta åtgärder innan landskapsregeringen fattat beslut med anledning av ansökan.
6§
Tystnadsplikt
Den som handlägger ett ärende enligt denna
lag får inte utan lov röja vad han eller hon vid
handläggningen av ärendet har fått veta om ett
företags, en branschorganisations eller en enskilds ekonomiska ställning eller affärs- eller
yrkeshemlighet.
7§
Beslut om och utbetalning av näringsstöd
Landskapsregeringen beslutar om näringsstöd.
Näringsstöd i form av bidrag betalas ut i
efterskott efter det att stödtagaren har presenterat en tillräcklig utredning över de utgifter
som ligger till grund för stödet och har uppfyllt
eventuella villkor i stödbeslutet. Om de verkliga
utgifterna är lägre än de beräknade utgifter som
låg till grund för beviljandet av stödet och om det
beviljade stödet överstiger den andel av utgifterna som nämns i beslutet, ska stödet sänkas i
motsvarande grad.
8§
Användning av näringsstöd
Ett näringsstöd får endast användas för det
ändamål för vilket det har beviljats enligt landskapsregeringens beslut. Utöver vad som
bestäms i denna lag och med stöd av lagen
gällande stödordningar ska stödtagaren iaktta
de villkor som följer av det enskilda beslutet om
näringsstöd.
En stödtagare ska utan dröjsmål meddela
landskapsregeringen om förändringar som påverkar uppnåendet av de ändamål för vilka ett
näringsstöd har beviljats samt om annan förändring som inverkar på det beviljade näringsstödets användning.
9§
Förvaring av handlingar
Stödtagaren är skyldig att förvara allt bokföringsmaterial och övrigt material som anknyter
till näringsstödet på ett sådant sätt att det är
möjligt att övervaka användningen av stödet.
Bokföringen och det material som anknyter till
den ska förvaras på det sätt som bestäms i
bokföringslagen (FFS 1336/1997). Till den del
det är frågan om finansiering via EU:s strukturfonder ska bokföringen och det material som
anknyter till den förvaras under minst tre år från
den tidpunkt då EG-kommissionen har betalat

ut slutraten för det aktuella strukturfondsprogrammet.
3 kap.
Tillsyn och återkrav
10 §
Inspektion
Landskapsregeringen har rätt att utföra inspektioner hos stödtagaren för att utreda förutsättningarna för att bevilja och utbetala stöd
samt för att se om villkoren för att bevilja och
betala stöd har iakttagits. Stödtagaren ska
därvid på begäran av den som utför granskningen lämna de upplysningar som är nödvändiga för
att granskningen ska kunna genomföras på ett
ändamålsenligt sätt samt ska utan rätt till
ersättning framlägga alla behövliga handlingar. Med handlingar avses också sådana uppgifter som har framställts eller lagrats med hjälp
av automatisk databehandling eller på motsvarande sätt. En inspektion kan i den omfattning
som tillsynsuppdraget kräver gälla byggnader,
lokaler, informationssystem och handlingar
som är betydelsefulla med hänsyn till den åtgärd som stöds samt användningen av stödet.
Inspektion får dock inte utföras i lokaler och
utrymmen som till skydd för privatlivet omfattas av hemfrid.
Den som utför granskningen har rätt att omhänderta handlingar och övrigt material som
avses ovan, om detta krävs för att syftet med
granskningen ska uppnås. Handlingarna och
annat material ska utan dröjsmål återlämnas
när de inte längre behövs för utförandet av
granskningen.
Bestämmelserna om inspektion för de ändamål som avses i 1 mom. avser även inspektörer
som för ändamålet är utsedda av en EU-institution samt oavhängiga revisionssamfund som
utför inspektioner i enlighet med landskapsregeringens beslut.
11 §
Allmänna bestämmelser om
återbetalning av näringsstöd
Bestämmelser om återbetalning av stöd finns
i landskapslagen (1988:50) om lån, räntestöd
och understöd ur landskapets medel samt om
landskapsgaranti.
Återkrav av stöd som har utbetalats med stöd
av denna lag eller med stöd av bestämmelser
som utfärdats enligt denna lag får verkställas i
den ordning som gäller för indrivning av skatter
i lagen om verkställighet av skatter och avgifter
(FFS 706/2007). Återkrav kan även verkställas
genom att vid utbetalning av senare beviljat
stöd avdras ett belopp som ska återkrävas.
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Om en i 2 mom. avsedd fordran understiger 3
euro ger det ingen anledning till åtgärd. Om en
sådan fordran uppgår till 3 euro eller högst till
100 euro per stödtagare och stödansökan kan
landskapsregeringen besluta att en utbetalning inte ska återkrävas.
12 §
Särskilda bestämmelser om
återbetalning av näringsstöd
Landskapsregeringen ska besluta att ett
näringsstöd ska återbetalas helt eller delvis om
stödtagaren
1) på någon väsentlig punkt lämnat felaktiga
uppgifter i samband med ansökan om eller
utbetalning av stöd,
2) låtit bli att lämna uppgifter som i väsentlig
grad skulle ha inverkat på utbetalningen av
stödet,
3) vägrat lämna uppgifter, handlingar eller
annat material som behövs för övervakningen
eller vägrat att uppfylla sina skyldigheter eller
har
4) använt stödet för något annat ändamål än
det har beviljats för.
Landskapsregeringen ska besluta att ett investeringsstöd helt eller delvis ska återbetalas
om stödtagaren i enlighet med 2 § är ett stort
företag som, inom fem år efter det att investeringen har slutförts och tagits i bruk, utan vägande skäl har inställt eller i väsentlig grad
inskränkt den verksamhet som ligger till grund
för stödet. Vid investeringsstöd till företag som
kan definieras som små och medelstora är motsvarande tidpunkt tre år. Om investeringen
avser anläggningar eller utrustning som på
grund av snabb teknisk utveckling blir föråldrad under denna tre- eller femårsperiod fordras
i stället att den ekonomiska verksamheten blir
kvar i regionen under perioden.
13 §
Återbetalning vid skadefall
Om anläggningstillgångar för vilka näringsstöd har beviljats förstörs i samband med skadefall ska landskapsregeringen ålägga stödtagaren att av det försäkringsbelopp som eventuellt erhålls till landskapsregeringen betala en
del som motsvarar stödets andel av anläggningstillgångarna vid den tidpunkt då de anskaffades. Betalningsskyldigheten kan gälla
högst ett belopp som motsvarar stödet och avse
skadefall som har inträffat inom fem år efter att
stöd har betalats ut till ett i 2 § avsett stort
företag samt inom tre år efter att stöd har
betalats ut till små eller medelstora företag.
Befrielse från betalningsskyldigheten kan
beviljas om motsvarande nya anläggningstill-
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gångar anskaffas i stället för dem som har
förstörts. De villkor som ställts för stödet gäller
då för de nya anläggningstillgångarna.
14 §
Ränta vid återbetalning
Landskapsregeringen kan besluta att den
som ska återbetala ett stöd ska betala en årlig
ränta på stödbeloppet från den dag stödet betalades ut eller från det att anläggningstillgångar
har överlåtits. Räntesatsen kan högst uppgå till
Finlands Banks grundränta ökad med fyra procentenheter.
På ett stöd som inte har återbetalats senast
på förfallodagen ska stödtagaren betala förseningsränta enligt den räntesats som avses i 4 §
i räntelagen (FFS 633/1982).
4 kap.
Särskilda bestämmelser
15 §
Brott mot tystnadsplikt
Den som utan lov röjer vad han eller hon vid
handläggningen av ärenden enligt denna lag fått
veta om ett företags, en branschorganisations
eller en enskilds ekonomiska ställning eller
affärs- eller yrkeshemlighet som avses i 6 § ska
för brott mot tystnadsplikt enligt näringsstödslagen för landskapet Åland dömas till böter, om
inte strängare straff för gärningen stadgas någon annanstans.
Allmän åklagare får inte väcka åtal för brott
som avses i 1 mom. om inte målsäganden har
anmält brottet till åtal.
16 §
Subventionsbedrägeri
Bestämmelser om subventionsbedrägeri finns
i 29 kap. strafflagen (FFS 39/1889).
17 §
Ikraftträdelsebestämmelser
Denna lag träder i kraft den 1 juli 2009.
Genom ikraftträdandet av denna lag upphävs
1) landskapslagen (1966:14) om landskapsgaranti för industrier och vissa andra näringsgrenar,
2) landskapslagen (1972:58) angående tilllämpning i landskapet Åland av lagen om statsgarantier för företag som idkar skeppsbyggnads- eller rederirörelse,
3) landskapslagen (1975:32) om semesterpenning för småföretagare,
4) landskapslagen (1975:45) om investeringslån,
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5) landskapslagen (1977:29) om räntestödslån för fiskerinäringen,
6) landskapslagen (1977:44) om sysselsättningspolitiska konjunkturlån till företag,
7) landskapslagen (1978:39) om vissa räntestödslån som beviljas av kreditinrättning,
8) landskapslagen (1991:43) om tillämpning
i landskapet Åland av lagen om räntestöd för
finansiering av fartygsleveranser samt
9) näringsstödslagen (1996:35) för landskapet Åland.
De i 2 mom. upphävda bestämmelserna tilllämpas på näringsstöd som har beviljats med
stöd av dem. Dock tillämpas på sådana närings-

stöd denna lags bestämmelser om tillsyn och
återbetalning av näringsstöd.
Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.
18 §
Övergångsbestämmelse
Denna lag ska tillämpas på en ansökan om
stöd till näringslivet som är registrerad vid
landskapsregeringen när denna lag träder i
kraft.
_________

Mariehamn den 9 oktober 2008
VIVEKA ERIKSSON
lantråd
Jan-Erik Mattsson
föredragande ledamot
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