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Lag
om ändring av lagen om temporärt bränslestöd för företag inom transportsektorn

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen om temporärt bränslestöd för företag inom transportsektorn (763/2022)

1 § och
fogas till lagen en ny 3 a § som följer:

1 §

Tillämpningsområde

I denna lag föreskrivs det om partiellt ersättande av den höjning av bränslepriset som
orsakats av krigsläget i Ukraina för företag som är verksamma i Finland och som idkar
transport på landsväg genom att bevilja dem statligt stöd som Europeiska kommissionen
efter särskild anmälan har godkänt som förenligt med den inre marknaden (temporärt
bränslestöd för transportföretag) samt om brännoljestöd (temporärt brännoljestöd för ar-
betsmaskinföretag).

Lagen tillämpas inte på företagsverksamhet inom primär jordbruksproduktion, fiskeri-
näring eller vattenbruk eller på kredit- och finansieringsverksamhet.

På bränslestöd och brännoljestöd tillämpas dessutom statsunderstödslagen (688/2001).
Bestämmelserna i 2 och 3 § i denna lag tillämpas inte på brännoljestöd.

3 a §

Temporärt brännoljestöd för arbetsmaskinföretag

Statskontoret kan på ansökan bevilja ett företag brännoljestöd för arbetsmaskinföretag,
om inget av de hinder för beviljande av bränslestöd som anges i 4 § gäller företaget.

Med arbetsmaskiner avses maskiner som körs eller förflyttas och som inte är manuella.
Arbetsmaskinerna ska inte omfattas av bränsleavgiftsskyldigheten enligt bränsleavgiftsla-
gen (1280/2003). Brännolja som används i traktorer omfattas dock av stödet.

Företaget ska i sin ansökan uppge kostnaderna, exklusive mervärdesskatt, för sådan lätt
brännolja som det köpt och använt i arbetsmaskiner under stödperioden. Ersättningen är
5 procent av de mervärdesskattefria kostnaderna. Ersättningen gäller inte kostnader för
användning av brännolja vid förflyttning av arbetsmaskiner på annat sätt än med traktorer
eller kostnader för användning av brännolja för uppvärmning.

Företaget ska visa att det ägt eller innehaft arbetsmaskinerna under stödperioden och att
brännolja använts i dem.

Stöd vars belopp understiger 250 euro betalas inte. Om det sammanlagda beloppet av
brännoljestödet och det bränslestöd enligt 3 § som ett företag ansökt om samtidigt som det
ansökt om brännoljestöd uppgår till minst 250 euro, betalas stöden emellertid.
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Brännoljestödets maximibelopp per koncern är 400 000 euro. Om ett företag samtidigt
har ansökt också om bränslestöd enligt denna lag, kan det sammanlagda beloppet av stö-
den per koncern inte överstiga detta maximibelopp.

————
Denna lag träder i kraft den 1 november 2022.
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Republikens President

 Sauli Niinistö

Näringsminister Mika Lintilä
UTGIVARE: JUSTITIEMINISTERIET     ISSN 1456-9663

2


