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Intyg om försumbart stöd / stöd av mindre bety-
delse / de minimis-stöd 

Instruktioner för att fylla i blanketten:  

1. Fyll i uppgifterna 

2. Skriv ut och signera blanketten 

3. Skanna in blanketten och skicka in den till registrator@formas.se 

 
Datum: ……………………………….. 
 
Projektnamn:……………………………………………………………… 
 
Formas diarienummer för ansökan (om det finns):…………...………………………………. 
 
Företagets namn:…………….………………………………………….. 
 
Företagets organisationsnummer:………………………………………… 
 
Försumbart stöd i kronor som nu söks och kommer företaget tillgodo i aktuellt projekt: 
…………………………………………… 

Tidigare erhållet försumbart stöd: 

Beviljande 
myndighet eller 
offentlig aktör 

 

Beviljat belopp i 
kronor 

 

Beslutsdatum 

 

Utbetalt belopp i 
kronor 

 

Utbetal-
ningsdatum 
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Stödmottagare ska redovisa att allt försumbart stöd som man mottagit under en period av tre 
beskattningsår, sammantaget inte överstiger 200 000 € (100 000 € för företag inom 
vägtransportsektorn). Detta grundar sig på reglerna i Kommissionens förordning (EU) No 
1407/2013 om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt på stöd av mindre betydelse, även kallat försumbart stöd eller de minimis-stöd.  

Genom undertecknande intygas att företaget, utöver det nu aktuella stödet, inte har erhållit 
ytterligare försumbart stöd än det som redovisats ovan under innevarande och de två senaste 
beskattningsåren. Om stödtaket överskrids kommer det nu aktuella stödet i sin helhet att 
återkrävas, oavsett hur mycket stödtaket överskridits. 

 

 

 

Ort och datum:………………………………………………………………………. 

 

Underskrift av behörig 
företrädare:…………………………..…………………………………….. 

 

Namnförtydligande:……………………………………………………….. 
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Information 

 

Försumbart stöd kan beviljas i enlighet med Kommissionens förordning (EU) No 1407/2013 
om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt på stöd av mindre betydelse. Försumbart stöd kan beviljas till både små och 
stora företag. 

Försumbart stöd får inte beviljas till utgifter som har samband med exportverksamhet. 

Totalt stöd till ett företag får inte överstiga 200 000 € under en period om tre beskattningsår 
(innevarande och de 2 föregående beskattningsåren). 

För företag verksamt inom vägtransportsektorn är taket 100 000 € under tre beskattningsår. 

Om ett företag ingår i en koncern gäller stödtaket (200 000 €/100 000 €) hela koncernen. 

Som företag räknas varje enhet som oavsett juridisk form bedriver ekonomisk verksamhet 
med eller utan vinstsyfte, t ex ekonomiska föreningar, ideella föreningar, stiftelse och 
aktiebolag. 

Beloppet avser bruttobelopp, det vill säga, före avdrag för skatt eller annan avgift. 

Stödet kan ha beviljats i form av kontantbelopp eller i annan form. 

Stöd i annan form räknas ut med hjälp av en bruttobidragsekvivalent, till exempel ska stöd i 
form av lån beräknas på grundval av de marknadsräntor som gällde när lånet beviljades. 
Om stödtaket (200 000 €/ 100 000 €) överskrids kommer allt stöd att återkrävs. 
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