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EU:s statsstödsregler i korthet

• EU: statsstödsregler sätter ramarna för statliga stödåtgärder

• Med ”staten” menas ett vitt begrepp (kommuner, landsting, offentliga företag)

• Alla former av stöd omfattas – inte bara direkta subventioner 

• Utgångspunkten är att statsstöd inte är tillåtet

• För att statsstöd ska vara tillåtet måste det:
• anmälas till Kommissionen
• falla inom ramen för ett undantag

• Olagligt statsstöd – företaget återbetalningsskyldigt 
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Kriterier för att en åtgärd ska anses som statsstöd

• Statlig stödåtgärd – fyra kumulativa villkor måste uppfyllas:
• stödet ska beviljas med statliga medel oavsett slag;
• det ska ge mottagaren en ekonomisk fördel som den inte skulle ha fått vid normal 

verksamhet;
• det ska gynna vissa företag eller viss produktion; och
• åtgärden måste snedvrida konkurrensen och påverka (hota) handeln mellan 

medlemsstaterna

• Om något av dessa villkor inte är uppfyllda är utgångspunkten att åtgärden är tillåten
• Åtgärder som gäller alla företag tillåtna – t.ex. lönesubventioner och uppskjutna 

betalningar av företagsbeskattning, moms och sociala avgifter
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Corona och statsstöd – Kommissionens riktlinjer

• 13 mars – Riktlinjer gällande existerande regler för statsstödsåtgärder publiceras:
• Stöd för att ”underlätta utveckling av vissa näringsverksamheter” [eller vissa regioner”]
• Stöd för att ”avhjälpa skador som orsakats av […] exceptionella händelser” 
• Stödåtgärder i enlighet med den så kallade gruppundantagsförordningen

• 19 mars – Ett omfattande ”tillfälligt ramverk” för statsstöd antas:
• Stöd för att ”avhjälpa en allvarlig störning i en medlemsstats ekonomi”
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Underlätta utveckling av vissa näringsverksamheter

• Detaljerade riktlinjer från Kommissionen

• Måste på objektiva grunder visa att det berörda företaget är i ”svårigheter”
• Allvarligt nedläggningshot på kort eller medellång sikt om inte staten griper in
• Olika omständigheter aktuella – t.ex. ett aktiebolag måste kunna visa att mer än hälften av 

det tecknade aktiekapitalet har försvunnit på grund av ackumulerade förluster

• Viktigt undantag: företag som står inför akuta likviditetsbehov på grund av 
exceptionella och oförutsedda omständigheter

• Stödet måste anses förenligt med den inre marknaden – flera kriterier
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Avhjälpa skador som orsakats av exceptionella händelser

• Det krävs ett direkt samband mellan de skador som har orsakats av den exceptionella 
händelsen och det statliga stödet 

• Exceptionell händelse:
• oförutsebar eller svåra att förutse; 
• ha en betydande ekonomisk påverkan; och 
• vara extraordinär. 

• Coronaviruset anses vara en ”exceptionell händelse” 

• Kommissionen nämner särskilt; transport, turism, kultur, gästfrihet och detaljhandel
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Gruppundantagsförordningen

• Gruppundantagsförordningen ger medlemsstaterna möjlighet att genomföra ett brett 
utbud av offentliga stödåtgärder utan förhandsanmälan till Kommissionen

• Särskilt utvalda områden såsom:
• forskning och utveckling
• miljöskydd och åtgärder till gagn för miljön
• stöd till små och medelstora företag
• hamn- och flygplatsinfrastruktur
• stöd till sport och multifunktionella fritidsinfrastrukturer
• etc.
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Det tillfälliga ramverket  
- avhjälpa en allvarlig störning i en medlemsstats ekonomi

• Stöd i form av direkta bidrag, återbetalningsbara förskott eller skattemässiga fördelar

• Stöd i form av lånegarantier

• Stöd i form av räntesubventionerade lån

• Stöd i form av garantier och lån som kanaliseras genom kreditinstitut
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Bidrag, förskott eller skattemässiga fördelar

• Stödet får inte överstiga EUR 800 000 per företag

• Stödet beviljas med en uppskattad budget

• Stödet kan beviljas företag som inte var i svårigheter  den 31 december 2019, men som 
därefter hamnat i svårigheter p.g.a. effekterna av coronaviruset

• Stödet måste beviljas senast den 31 december 2020
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Lånegarantier

• Lånegarantipremier får inte gå under en specifikt fastställd miniminivå 

• Lånegarantin ska beviljas senast den 31 december 2020

• Lån med en löptid längre än den 31 december 2020 får inte överstiga en viss nivå

• Lån med kortare löptid kan vara högre

• En lånegaranti ska vara begränsad till högst sex år (samt uppfylla vissa andra krav)

• Lånegarantin kan avse både investeringar och rörelsekapitallån

• Stödet kan beviljas företag som inte var i svårigheter  den 31 december 2019, men som 
därefter hamnat i svårigheter p.g.a. effekterna av coronaviruset
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Räntesubventionerade lån

• Räntesubventionerna får inte understiga en viss nivå

• Lånen måste ingås senast den 31 december 2020 och vara begränsade till högst 6 år

• Lån med en löptid längre än den 31 december 2020 får inte överstiga en viss nivå

• Lån med kortare löptid kan vara högre

• Lånet kan avse både investeringar och rörelsekapitallån

• Stödet kan beviljas företag som inte var i svårigheter  den 31 december 2019, men som 
därefter hamnat i svårigheter p.g.a. effekterna av coronaviruset
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Garantier och lån som kanaliseras genom kreditinstitut 

• Inte statsstöd till kreditinstituten – men väl en indirekt fördel

• Kreditinstituten måste i största möjliga utsträckning vidarebefordra fördelarna med 
dessa lånegarantier och räntesubventionerade lån till slutliga stödmottagare

• Den finansiella förmedlaren ska kunna uppvisa att så sker:
• T.ex. högre finansieringsvolymer, mer riskbenägen portfölj, lägre krav på säkerhet, lägre 

garantipremier eller lägre ränta
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Övrigt – exempel 

• Kommissionen kan begära ytterligare information om det beviljade stödet 

• Det tillfälliga ramverket kommer inte att tillämpas efter den 31 december 2020 

• Kommissionen tillämpar bestämmelserna i det tillfälliga ramverket på alla relevanta 
stödåtgärder from den 19 mars 2020
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