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Statsrådets förordning
om understöd som beviljas företag inom fiskeri- och vattenbrukssektorn på grund 

av en försämring av den ekonomiska situationen till följd av Rysslands angrepp mot 
Ukraina

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 8 § i statsunderstödslagen
(688/2001):

1 §

Tillämpningsområde 

I denna förordning föreskrivs om understöd som beviljas företag inom fiskeri- och vat-
tenbrukssektorn för att ersätta betydande ekonomiska konsekvenser av Rysslands angrepp
mot Ukraina. 

2 §

Stödets förenlighet med Europeiska unionens inre marknad

Understödet beviljas som tillfälligt statligt stöd enligt kommissionens meddelande om
tillfällig krisram för statliga stödåtgärder till stöd för ekonomin till följd av Rysslands an-
grepp mot Ukraina (2022/C 131 I/01).

3 §

Statsbidragsmyndigheter

Statsbidragsmyndigheter är närings-, trafik- och miljöcentralerna i Egentliga Finland,
Norra Savolax och Lappland samt närings-, trafik- och miljöcentralernas samt arbets- och
näringsbyråernas utvecklings- och förvaltningscenter.

Utvecklings- och förvaltningscentret betalar ut understöd enligt de beslut som fattats
med stöd av denna förordning och beslutar om återkrav av understöd. Närings-, trafik- och
miljöcentralerna i Egentliga Finland, Norra Savolax och Lappland sköter statsbidrags-
myndigheternas övriga uppgifter.

4 §

Mottagare av understöd 

Understöd kan beviljas sådana kommersiella fiskare i grupp I som avses i 88 § i lagen
om fiske (379/2015) samt vattenbruksföretag på heltid. 

Stöd beviljas varken direkt eller indirekt till fysiska personer eller fysiska eller juridiska
personer, enheter eller organ som är förbundna med dem, och som förtecknas i bilaga I till
rådets förordning (EU) nr 269/2014 om restriktiva åtgärder med avseende på åtgärder som
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undergräver eller hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende, sådan
bilagan lyder senare ändrad.

5 §

Förutsättningar för understöd

En förutsättning för beviljande av stöd är att andelen material, förnödenheter och varor
samt företagsverksamhetens andra kostnader i bokslutet för den senaste räkenskapsperio-
den minst 15 procent av totalkostnaderna eller att förändringen i de köp och lager som an-
getts i den senaste skattedeklarationen för näringsverksamhet och andra avdragsgilla kost-
nader utgör minst 15 procent av totalkostnaderna. 

Med totalkostnaderna i bokslutet och i skattedeklarationen för näringsverksamhet av-
ses totalkostnaderna för företagsverksamhet inom fiskerihushållning utan avskrivningar
och finansieringskostnader. 

Understöd som beviljas med stöd av denna förordning får inte användas för de ändamål
som förtecknas i artikel 1.1 i kommissionens förordning (EU) nr 717/2014 om tillämp-
ningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på stöd
av mindre betydelse inom fiskeri- och vattenbrukssektorn.

6 §

Typ av understöd och understödets belopp

Understödet beviljas som allmänt understöd. 
För fiskeri- och vattenbruksföretag är stödbeloppet sju procent av totalkostnaderna i

bokslutet för den senaste räkenskapsperioden eller av totalkostnaderna i den senaste skat-
tedeklarationen för näringsverksamhet. För fiskeriföretag som i första hand bedriver trål-
fiske är stödbeloppet 15 procent av totalkostnaderna i bokslutet för den senaste räken-
skapsperioden eller av totalkostnaderna i den senaste skattedeklarationen för näringsverk-
samhet. 

Om det stödbelopp som beräknats enligt 2 mom. är mindre än 500 euro per företag, be-
viljas inget stöd. 

Maximibeloppet för understödet är 35 000 euro per företag. 

7 §

Ansökan om understöd

Ansökan om understöd ska göras senast den 7 november 2022.
Understöd söks elektroniskt hos närings-, trafik- och miljöcentralen. 

8 §

Innehållet i ansökan

Ansökan och dess bilagor ska innehålla:
1) sökandens namn, kontaktuppgifter och hemort samt företagets verksamhetsområde,

storlek och företags- och organisationsnummer samt vid behov en redogörelse för trålfis-
ket i fiskeriföretaget,

2) företagets totalkostnader enligt bokslutet för den senaste räkenskapsperioden samt
materialens, förnödenheternas och varornas samt företagsverksamhetens andra kostnaders
andel av totalkostnaderna eller totalkostnaderna i företagets senaste skattedeklaration för
näringsverksamhet samt andelen förändringar i köp och lager och andra avdragsgilla kost-
nader av totalkostnaderna,
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3) företagets bokslutsuppgifter för den senaste räkenskapsperioden eller senaste skat-
tedeklaration för näringsverksamhet,

4) en utredning om kostnaderna för annan företagsverksamhet än företagsverksamhet
inom fiskerihushållningen så att de kan särskiljas från kostnaderna för företagsverksamhet
inom fiskerihushållningen.

5) en utredning om annat offentligt stöd som företaget ansökt om eller fått för att lindra
verkningarna av Rysslands angrepp mot Ukraina. 

9 §

Utbetalning av understöd

Understödet betalas i en enda post.

10 §

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 3 oktober 2022 och gäller till och med den 31 de-
cember 2022.

Helsingfors den 29 september 2022

Jord- och skogsbruksminister Antti Kurvinen

Konsultativ tjänsteman Timo Halonen
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