
BILAG III A
STANDARDISERET INDBERETNINGSMODEL FOR EKSISTERENDE STATSSTØTTE
(Denne model dækker alle sektorer, undtagen landbrug)

Med henblik på at forenkle, strømline og forbedre det generelle indberetningssystem for statsstøtte erstattes den eksisterende standardiserede indberetningsprocedure med en årlig opdatering. Kommissionen sender inden den 1. marts hvert år en præformateret tabel indeholdende detaljerede oplysninger om alle eksisterende støtteordninger og individuel støtte til medlemsstaterne. Medlemsstaterne tilbagesender denne tabel i elektronisk format til Kommissionen senest den 30. juni i det pågældende år. Herved bliver Kommissionen i stand til at offentliggøre statsstøttedata i år t for indberetningsperioden t-1 t er det år, hvor der anmodes om data.. 
De fleste oplysninger i den præformaterede tabel indsættes i forvejen af Kommissionen på grundlag af data, som er indsendt i forbindelse med støttens godkendelse. Medlemsstaterne skal kontrollere og om nødvendigt ændre de enkelte oplysninger for hver ordning eller individuel støtte og tilføje de årlige udgifter for det seneste år (t-1). Desuden skal medlemsstaterne angive de ordninger, der er udløbet, eller til hvilke alle udbetalinger er standset, og oplyse, om en ordning medfinansieres af fællesskabsmidler eller ej.
Oplysninger, såsom støttens målsætning, den sektor, som den er rettet imod, osv. skal vedrøre det tidspunkt, hvor støtten blev godkendt, og ikke de endelige modtagere af støtten. For eksempel vil den primære målsætning for en ordning, som udelukkende var bestemt til små og mellemstore virksomheder på det tidspunkt, hvor støtten blev godkendt, være støtte til små og mellemstore virksomheder. En anden ordning, hvor al støtte i sidste ende ydes til små og mellemstore virksomheder, vil imidlertid ikke blive anset for en sådan støtte, hvis ordningen var tilgængelig for alle virksomheder på det tidspunkt, hvor støtten blev godkendt.
Følgende parametre medtages i tabellen. Parametrene 1-3 og 6-12 udfyldes i forvejen af Kommissionen og kontrolleres af medlemsstaterne. Parametrene 4, 5 og 13 udfyldes af medlemsstaterne.
	Benævnelse

Støttenummer
Alle tidligere støttenumre (f.eks. efter forlængelse af en ordning)
	Udløb
Medlemsstaterne skal angive de ordninger, der er udløbet, eller til hvilke alle udbetalinger er standset
	Medfinansiering

Selv om fællesskabsfinansiering i sig selv er udelukket, skal den samlede statsstøtte for hver medlemsstat omfatte støtteforanstaltninger, der medfinansieres via fællesskabsmidler. For at finde ud af, hvilke ordninger der medfinansieres, og anslå, hvor meget en sådan støtte udgør i forhold til den samlede statsstøtte, skal medlemsstaterne angive, om ordningen medfinansieres, og i så fald hvor mange procent af støtten der medfinansieres. Er dette ikke muligt, skal der angives et overslag over det samlede støttebeløb, der medfinansieres. 
	Sektor

Den sektormæssige klassificering baseres hovedsagelig på den [trecifrede] NACE-klassifikation NACE rev. 1 er den statistiske fortegnelse over økonomiske aktiviteter i Det Europæiske Fællesskab..
	Primær målsætning
	Sekundær målsætning

En sekundær målsætning er en målsætning, som støtten (eller en særskilt del af støtten), foruden den primære målsætning, udelukkende var bestemt til på det tidspunkt, hvor støtten godkendtes. En ordning, hvor den primære målsætning er forskning og udvikling, kan f.eks. have små og mellemstore virksomheder (SMV) som sekundær målsætning, hvis støtten udelukkende er bestemt til SMV. En anden ordning, hvor den primære målsætning er SMV, og som sekundær målsætning har uddannelse og beskæftigelse, hvis støtten på tidspunktet for godkendelsen er øremærket med x % til uddannelse og y % til beskæftigelse.
	Region(er)

På godkendelsestidspunktet kan støtten udelukkende være bestemt til en specifik region eller gruppe af regioner. Der skelnes om nødvendigt mellem artikel 87, stk. 3, litra a)-regionerne og artikel 87, stk. 3, litra c)-regionerne. Hvis støtten er øremærket til en bestemt region, skal dette specificeres på NUTS II-niveau NUTS står for nomenklaturen for statistiske territoriale enheder i Fællesskabet..
	Kategori af støtteinstrument(er)

Der skelnes mellem seks kategorier (tilskud, skattenedsættelse/-fritagelse, kapitalindskud, lån på lempelige vilkår, skattehenstand, garanti).
	Beskrivelse af støtteinstrumentet på det nationale sprog
	Støttetype

Der skelnes mellem tre kategorier: ordning, individuel anvendelse af en ordning, individuel støtte ydet uden for en ordning (ad hoc-støtte).
	Udgifter

Normalt udtrykkes tal i faktiske udgifter (eller faktiske mistede indtægter i tilfælde af skattemæssige foranstaltninger). Hvis der ikke foreligger tal for betalinger, oplyses forpligtelser eller budgethensættelser, og disse angives som sådanne. Der skal være særskilte tal for hvert støtteinstrument i en ordning eller en individuel støtte (f.eks. tilskud, lån på lempelige vilkår osv.). Tal udtrykkes i den nationale valuta, der gælder i indberetningsperioden. Der angives udgifter for t-1, t-2, t-3, t-4, t-5.


BILAG IIIB
STANDARDISERET INDBERETNINGSMODEL FOR EKSISTERENDE STATSSTØTTE
(Denne model dækker landbrugssektoren)

Med henblik på at forenkle, strømline og forbedre det generelle indberetningssystem for statsstøtte erstattes den eksisterende standardiserede indberetningsprocedure med en årlig opdatering. Kommissionen sender inden den 1. marts hvert år en præformateret tabel indeholdende detaljerede oplysninger om alle eksisterende støtteordninger og individuel støtte til medlemsstaterne. Medlemsstaterne tilbagesender denne tabel i elektronisk format til Kommissionen senest den 30. juni i det pågældende år. Herved bliver Kommissionen i stand til at offentliggøre statsstøttedata i år t for indberetningsperioden t-1 t er det år, hvor der anmodes om data.. 
De fleste oplysninger i den præformaterede tabel indsættes i forvejen af Kommissionen på grundlag af data, som er indsendt i forbindelse med støttens godkendelse. Medlemsstaterne skal kontrollere og om nødvendigt ændre de enkelte oplysninger for hver ordning eller individuel støtte og tilføje de årlige udgifter for det seneste år (t-1). Desuden skal medlemsstaterne angive de ordninger, der er udløbet, eller til hvilke alle udbetalinger er standset, og oplyse, om en ordning medfinansieres af fællesskabsmidler eller ej.
Oplysninger, såsom støttens målsætning, den sektor, som den er rettet imod, osv. skal vedrøre det tidspunkt, hvor støtten blev godkendt, og ikke de endelige modtagere af støtten. For eksempel vil den primære målsætning for en ordning, som udelukkende var bestemt til små og mellemstore virksomheder på det tidspunkt, hvor støtten blev godkendt, være støtte til små og mellemstore virksomheder. En anden ordning, hvor al støtte i sidste ende ydes til små og mellemstore virksomheder, vil imidlertid ikke blive anset for en sådan støtte, hvis ordningen var tilgængelig for alle virksomheder på det tidspunkt, hvor støtten blev godkendt.
Følgende parametre medtages i tabellen. Parametrene 1-3 og 6-12 udfyldes i forvejen af Kommissionen og kontrolleres af medlemsstaterne. Parametrene 4, 5, 13 og 14 udfyldes af medlemsstaterne.
	Benævnelse

Støttenummer
Alle tidligere støttenumre (f.eks. efter forlængelse af en ordning)
	Udløb
Medlemsstaterne skal angive de ordninger, der er udløbet, eller til hvilke alle udbetalinger er standset
	Medfinansiering

Selv om fællesskabsfinansiering i sig selv er udelukket, skal den samlede statsstøtte for hver medlemsstat omfatte støtteforanstaltninger, der medfinansieres via fællesskabsmidler. For at finde ud af, hvilke ordninger der medfinansieres, og anslå, hvor meget en sådan støtte udgør i forhold til den samlede statsstøtte, skal medlemsstaterne angive, om ordningen medfinansieres, og i så fald hvor mange procent af støtten der medfinansieres. Er dette ikke muligt, skal der angives et overslag over det samlede støttebeløb, der medfinansieres. 
	Sektor

Den sektormæssige klassificering baseres hovedsagelig på den [trecifrede] NACE-klassifikation NACE rev. 1 er den statistiske fortegnelse over økonomiske aktiviteter i Det Europæiske Fællesskab..
	Primær målsætning
	Sekundær målsætning

En sekundær målsætning er en målsætning, som støtten (eller en særskilt del af støtten), foruden den primære målsætning, udelukkende var bestemt til på det tidspunkt, hvor støtten godkendtes. En ordning, hvor den primære målsætning er forskning og udvikling, kan f.eks. have små og mellemstore virksomheder (SMV) som sekundær målsætning, hvis støtten udelukkende er bestemt til SMV. En anden ordning, hvor den primære målsætning er SMV, og som sekundær målsætning har uddannelse og beskæftigelse, hvis støtten på tidspunktet for godkendelsen er bestemt med x % til uddannelsesstøtte og y % til beskæftigelsesstøtte.
	Region(er)

På godkendelsestidspunktet kan støtten udelukkende være bestemt til en specifik region eller gruppe af regioner. Der skelnes om nødvendigt mellem mål 1-regioner og ugunstigt stillede områder.
	Kategori af støtteinstrument(er)

Der skelnes mellem seks kategorier (tilskud, skattenedsættelse/-fritagelse, kapitalindskud, lån på lempelige vilkår, skattehenstand, garanti).
	Beskrivelse af støtteinstrumentet på det nationale sprog
	Støttetype

Der skelnes mellem tre kategorier: ordning, individuel anvendelse af en ordning, individuel støtte ydet uden for en ordning (ad hoc-støtte).
	Udgifter

Normalt udtrykkes tal i faktiske udgifter (eller faktiske mistede indtægter i tilfælde af skattemæssige foranstaltninger). Hvis der ikke foreligger tal for betalinger, oplyses forpligtelser eller budgethensættelser, og disse angives som sådanne. Der skal være særskilte tal for hvert støtteinstrument i en ordning eller en individuel støtte (f.eks. tilskud, lån på lempelige vilkår osv.). Tal udtrykkes i den nationale valuta, der gælder i indberetningsperioden. Der angives udgifter for t-1, t-2, t-3, t-4, t-5.

14.	Støtteintensitet og støttemodtagere
Medlemsstaterne skal angive:
-	den effektive støtteintensitet for den støtte, der rent faktisk er ydet pr. type støtte og region
-	antallet af støttemodtagere
-	det gennemsnitlige støttebeløb pr. støttemodtager.


BILAG III c
Formular til den regelmæssige rapport til Kommissionen
Rapporterne indgives også elektronisk.
1.	Støtteordningens benævnelse
2.	Udgifter (særskilte tal for hver enkelt støtteform, som indgår i ordningen eller for den individuelle støtte (f.eks. tilskud, lån på lempelige vilkår osv.). Tallene angives i euro eller i national valuta. I tilfælde af skatteudgifter skal det årlige skattemæssige underskud opgives. Hvis der ikke foreligger nøjagtige tal, kan sådanne underskud anslås. Disse udgiftstal angives på følgende grundlag. For det pågældende år angives følgende særskilt for hver enkelt af ordningens støtteformer (f.eks. tilskud, lån på lempelige vilkår, garantier osv.): 
2.1.	forpligtede beløb, (anslåede) skattemæssige underskud eller andre oppebårne indtægter, oplysninger om garantier osv. for nye projekter, som modtager bistand. I tilfælde af garantiordninger angives det samlede beløb for nystillede garantier
2.2.	faktiske betalinger, (anslåede) skattemæssige underskud eller andre oppebårne indtægter, oplysninger om garantier osv. for nye og igangværende projekter. I tilfælde af garantiordninger angives følgende: det samlede beløb for stående garantier, præmieindtægter, oppebårne tilbagebetalinger, udbetalte godtgørelser, ordningens driftsresultat i det pågældende år
2.3.	antal støttede projekter og/eller virksomheder
2.4.	navn og adresse på modtagerne af de 10 højeste tilskud i medlemsstaten pr. foranstaltning i det foregående år
2.5.	anslået samlet beløb for:
–	støtte til varig udtagning af fiskerfartøjer ved at overflytte dem til tredjelande
–	støtte til midlertidigt ophør med fiskerivirksomhed
–	støtte til fornyelse af fiskerfartøjer
–	støtte til køb af brugte fartøjer
–	støtte til socioøkonomiske foranstaltninger
–	støtte til erstatning for skader, der skyldes naturkatastrofer eller usædvanlige foreteelser
–	støtte til yderregionerne
–	støtte ved hjælp af parafiskale afgifter
2.6.	regionel fordeling af beløbene i punkt 2.1 på regioner, som svarer til definitionen på mål 1 regioner, og andre områder
3.	Andre oplysninger og bemærkninger.



