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Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och
analysers föreskrifter om uppgifter för uppföljning av
statligt stöd till näringslivet
Beslutade den 29 april 2009
Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser (Tillväxtanalys) föreskriver
följande med stöd av 23 § förordningen (1988:764) om statligt stöd till näringslivet.
1 § Enligt 22 § förordningen (1988:764) om statligt stöd till näringslivet skall statliga
myndigheter till Tillväxtanalys lämna uppgifter för uppföljning av befintliga stöd.
2 § Uppgifter för uppföljning av statligt stöd till näringslivet enligt 1 § skall på begäran
lämnas till Tillväxtanalys, eller annan mottagare som anges i den i 3 § angivna bilagan,
senast den 2 maj varje år.
3 § Uppgifter skall lämnas om allt statligt stöd som omfattas av artikel 87 i Fördraget om
upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen och andra stöd som omfattas av
förordningen (1988:764) om statligt stöd till näringslivet. Uppgifterna skall avse
föregående kalenderår.
De uppgifter som skall lämnas framgår av bilaga, benämnd Specifikation av data för
uppföljning av statligt stöd till näringslivet.
4 § Uppgifter skall lämnas i en av följande två uppställningsformer:
1. Så att det går att identifiera varje stödmottagare och avläsa hur stort stödet varit under
året till varje stödmottagare av varje stödform som förekommit (mikrodata).
2. Så att hela årets stöd redovisas summerat för varje stödform som förekommit
(aggregerade data).
Summerade uppgifter enligt alternativ 2 får endast lämnas om uppgiftslämnaren kan påvisa
särskilda skäl.

5 § Finns särskilda skäl kan Tillväxtanalys besluta att uppgifter skall lämnas vid senare
tidpunkt än vad som anges i 2 §.
6 § Uppgifter skall lämnas i elektronisk form, om inte uppgiftslämnaren kan påvisa
synnerliga skäl för att lämna uppgifter i pappersform.

_________________________________________________________________
Ikraftträdande- och övergångbestämmelser
1. Dessa föreskrifter träder i kraft den 30 april 2009, då Institutet för tillväxtpolitiska
studiers föreskrifter ITPSFS 2006:1 om uppgifter för uppföljning av statligt stöd
till näringslivet upphör att gälla.
2. Dessa föreskrifter skall tillämpas på uppgifter som lämnas från och med
referensåret 2008.
På Tillväxtanalys vägnar
DAN HJALMARSSON

Edgar Iglesias

Bilaga
Specifikation av data för uppföljning av statligt stöd till
näringslivet
I första hand redovisas stöd enligt EG-fördragets artikel 87, vilka anmälts till och godkänts
av EU-kommissionen, eller vilka kommissionen förklarat vara förenliga med EG-fördraget
i enlighet med bestämmelserna i Rådets förordning (EG) nr 994/98.
Även annat stöd skall redovisas, om detta lämnas med offentliga medel till
näringsverksamhet eller högskolor och forskningsinstitut och regeringen föreskriver att det
skall redovisas (i respektive stöds förordning eller på annat sätt).
Stöd som riktas till jordbruk och fiske och som redovisas på annat sätt skall inte redovisas
till Tillväxtanalys. Med stöd avses såväl stödprogram som individuella stöd.
Med stödform avses främst något av följande: bidrag, lån, garantier, skatteutgifter
(skattereduktioner), ägarkapital eller kapital mot royalty. Även andra stödformer kan
förekomma och skall i så fall redovisas.
Om den gynnade verksamheten bedrivs i privat eller offentlig regi har ingen betydelse för
rapporteringen.
Mikrodata
Mikrodata lämnas i ett format där varje rad i filen innehåller en sammanhållen datapost per
organisationsnummer eller arbetsställenummer och varje kolumn används till samma fält
för varje datapost. Första raden reserveras för fältnamnen. Belopp anges i kronor.
Varje datapost i filen skall ha följande layout:
1. Stödordning (frivillig uppgift om alla poster i filen avser samma stödordning)
2. Utbetalande myndighet/organisation (frivillig uppgift om alla poster i filen
avser samma utbetalande myndighet/organisation)
3. Mottagarens organisationsnummer
4. Mottagarens arbetsställenummer (CFAR-nr, när sådant finns tillgängligt)
5. Mottagarens namn
6. Mottagarens utdelningsadress
7. Mottagarens postnummer
8. Mottagarens postort

Om stödformen är bidrag:
9. Utbetalt/återbetalt belopp (återbetalt anges med minustecken)
10. Ansökt belopp (frivillig uppgift)
Om stödformen är lån:
11. Utestående lån, årets början
12. Utestående lån, årets slut
13. Avskrivna lån (kreditförluster)
14. Inbetalda räntor
15. Ansökt belopp (frivillig uppgift)
Om stödformen är garantier:
16. Infriade garantier
17. Återvunna garantier
18. Avgifter
19. Ansökt belopp (frivillig uppgift)
Om stödformen är skatteutgifter (skattereduktioner):
20. Uteblivna skatteintäkter
Om stödformen är ägarkapital:
21. Eget kapital vid årets början
22. Eget kapital vid årets slut
23. Utdelning
Om stödformen är kapital mot royalty:
24. Utestående vid årets början
25. Utestående vid årets slut

26. Upphörda avtal
27. Inbetald royalty
Om stödformen är en annan än de som nämns ovan:
Kontakta Tillväxtanalys för att komma överens om utformningen av redovisningen.
Exempel 1: Om stödformen är bidrag redovisas endast fälten 1-9.
Varje mottagare upptar en rad i filen. Om även ansökt belopp redovisas (fält 10, frivilligt)
skall data lämnas om alla som sökt stöd oavsett om ansökan beviljats helt eller delvis eller
avslagits.
Exempel 2: Om stödformen är skatteutgifter (skattereduktioner) redovisas fälten 1-8 och
20. Varje mottagare upptar en rad i filen.
Om stödprogrammet innehåller mer än en stödform redovisas på motsvarande sätt de fält
som är relevanta.
Aggregerade data
Om aggregerade data lämnas, används samma fältnamn som vid mikrodata, med den
skillnaden att variablerna 3-8 utgår. Om det bara är ett stöd som skall redovisas kan filen
innehålla endast två rader, en med variabelnamn och en med summan av årets värden för
alla stödmottagare tillsammans.
Aggregerade data får endast lämnas om uppgiftslämnaren kan påvisa särskilda skäl för det.
Dessutom skall aggregerade data lämnas om det skulle strida mot särskild författning att
lämna mikrodata.
Former för leveransen
Filen eller filerna sparas i Excel-format eller i textformat med avgränsade fält. Därefter
skickas informationen till Tillväxtanalys på det sätt som uppgiftslämnaren väljer. Inget
hindrar att använda e-post, men det är då lämpligt att först komprimera filen. Om filen
skickas i en fysisk försändelse får uppgiftslämnaren välja lämpligt datamedium, till
exempel CD eller DVD. Kontakta Tillväxtanalys vid osäkerhet.
Oavsett leveransform skall uppgiftslämnaren separat ange:
! kontaktperson med namn och telefonnummer
! vilken stödordning som avses (om inte det anges i filen)
! hur många dataposter varje fil innehåller (för kontroll)
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