
BILAGA III A
STANDARDISERAT RAPPORTERINGSFORMULÄR FÖR BEFINTLIGT STATLIGT STÖD
(Detta formulär gäller för alla sektorer utom jordbruk)

För att förenkla, strömlinjeforma och förbättra det övergripande systemet för rapportering av statligt stöd skall det befintliga standardiserade rapporteringsförfarandet ersättas av ett årligt uppdateringsförfarande. Kommissionen skall varje år före den 1 mars skicka en förbehandlad tabell med detaljerade upplysningar om alla befintliga stödordningar och enskilda stöd till medlemsstaterna. Medlemsstaterna skall returnera tabellen i elektroniskt format till kommissionen senast den 30 juni under året i fråga. Det gör det möjligt för kommissionen att offentliggöra uppgifter gällande statligt stöd år t för rapporteringsperioden t-1.  t är det år då sifferuppgifterna begärs. 
Största delen av informationen i den förbehandlade tabellen fylls i på förhand av kommissionen på grundval av de sifferuppgifter som lämnades in i samband med godkännandet av stödet. Medlemsstaterna skall kontrollera uppgifterna gällande varje enskild stödordning och varje enskilt stöd och vid behov ändra dem, och bifoga de årliga utgifterna för det senaste året (t-1). Dessutom skall medlemsstaterna ange vilka stödordningar som har löpt ut eller för vilkas del utbetalningarna har upphört samt om en stödordning samfinansieras med gemenskapsmedel.
Information såsom stödets syfte, vilken sektor stödet riktas till osv., skall avse den tidpunkt då stödet godkänns och inte de slutliga stödmottagarna. Till exempel skall huvudsyftet för en stödordning, som vid den tidpunkt då stödet godkänns har öronmärkts för små och medelstora företag, vara stöd till små och medelstora företag. En annan stödordning inom vilken allt stöd slutligen beviljas små och medelstora företag skall dock inte anses vara avsedd för små och medelstora företag om stödordningen är öppen för alla företag när stödet godkänns.
Följande parametrar skall ingå i tabellen. Parametrarna 1-3 och 6-12 skall fyllas i på förhand av kommissionen och kontrolleras av medlemsstaterna. Parametrarna 4, 5 och 13 skall fyllas i av medlemsstaterna.
	Benämning
	Stödnummer: 
	Alla tidigare stödnummer (t.ex. efter förlängning av en stödordning)
	Giltighetstidens upphörande

Medlemsstaterna skall ange vilka stödordningar som har löpt ut eller för vilkas del alla utbetalningar har upphört
	Samfinansiering

Även om gemenskapsfinansiering i sig inte behöver uppges, skall det statliga stödets totalbelopp för varje medlemsstat innefatta stödåtgärder som samfinansieras med gemenskapsmedel. För att fastställa vilka stödordningar som är samfinansierade och för att beräkna samfinansieringens andel av det totala statliga stödet skall medlemsstaterna ange om stödordningen samfinansieras och, om så är fallet, hur stor procentandel av stödet som samfinansieras. Om detta inte är möjligt, skall en uppskattning av samfinansieringens totalbelopp läggas fram. 
	Sektor

Sektorsindelningen skall till största delen grunda sig på NACE NACE Rev.1.1 är den allmänna näringsgrensindelningen inom Europeiska gemenskapen. på [tresiffrig nivå].
	Primärt syfte
	Sekundärt syfte

Ett sekundärt syfte är ett syfte utöver det primära syftet som stödet (eller en del av det) var öronmärkt för vid den tidpunkt då det godkändes. Till exempel kan en stödordning där det primära syftet är forskning och utveckling ha små och medelstora företag som sekundärt syfte, om stödet öronmärkts för små och medelstora företag. En annan stödordning, vars primära syfte är små och medelstora företag, kan som sekundärt syfte ha utbildning och sysselsättning, om stödet vid den tidpunkt då det godkändes öronmärktes för x % utbildning och x % sysselsättning.
	Regioner

Ett stöd kan vid tidpunkten för godkännandet vara öronmärkt för en viss region eller grupp av regioner. Vid behov skall skillnad göras mellan regioner enligt artikel 87.3 a och regioner enligt artikel 87.3 c. Om stödet har öronmärkts för en viss region, skall detta preciseras på NUTS II-nivå.  NUTS är nomenklaturen för statistiska territoriella enheter inom gemenskapen.
	Kategori av stödinstrument

Sex olika kategorier skall särskiljas (bidrag, skattenedsättning/befrielse, tillskott av eget kapital, mjuka lån, uppskov med skattebetalning, garanti)
	Beskrivning av stödinstrumentet på medlemsstatens språk
	Typ av stöd

Tre olika kategorier skall särskiljas: stödordning, mottagarspecifik tillämpning av en stödordning, enskilt stöd som beviljas utanför stödordningen (stöd för ett särskilt ändamål)
	Utgifter

I regel bör siffrorna ange faktiska utgifter (eller faktisk inkomstförlust när det är fråga om skatteutgifter). Om inga utbetalningar föreligger, skall åtaganden eller budgetanslag anges som sådana. Separata sifferuppgifter skall ges för varje enskilt stödinstrument inom en stödordning eller ett enskilt stöd (bidrag, mjuka lån osv.) i den nationella valuta som användes under rapporteringsperioden. Utgifter skall anges för t-1, t-2, t-3, t-4 och t-5.

BILAGA III B
STANDARDISERAT RAPPORTERINGSFORMULÄR FÖR BEFINTLIGT STATLIGT STÖD
(Detta formulär gäller jordbrukssektorn)

För att förenkla, strömlinjeforma och förbättra det övergripande systemet för rapportering av statligt stöd skall det befintliga standardiserade rapporteringsförfarandet ersättas av ett årligt uppdateringsförfarande. Kommissionen skall varje år före den 1 mars skicka en förbehandlad tabell med detaljerade upplysningar om alla befintliga stödordningar och enskilda stöd till medlemsstaterna. Medlemsstaterna skall returnera tabellen i elektroniskt format till kommissionen senast den 30 juni under året i fråga. Det gör det möjligt för kommissionen att offentliggöra uppgifter gällande statligt stöd år t för rapporteringsperioden t-1.  t är det år då sifferuppgifterna begärs. 
Största delen av informationen i den förbehandlade tabellen fylls i på förhand av kommissionen på grundval av de sifferuppgifter som lämnades in i samband med godkännandet av stödet. Medlemsstaterna skall kontrollera uppgifterna gällande varje enskild stödordning och varje enskilt stöd och vid behov ändra dem, och bifoga de årliga utgifterna för det senaste året (t-1). Dessutom skall medlemsstaterna ange vilka stödordningar som har löpt ut eller för vilkas del utbetalningarna har upphört samt om en stödordning samfinansieras med gemenskapsmedel.
Information såsom stödets syfte, vilken sektor stödet riktas till osv., skall avse den tidpunkt då stödet godkänns och inte de slutliga stödmottagarna. Till exempel skall huvudsyftet för en stödordning, som vid den tidpunkt då stödet godkänns har öronmärkts för små och medelstora företag, vara stöd till små och medelstora företag. En annan stödordning inom vilken allt stöd slutligen beviljas små och medelstora företag skall dock inte anses vara avsedd för små och medelstora företag om stödordningen är öppen för alla företag när stödet godkänns.
Följande parametrar skall ingå i tabellen. Parametrarna 1-3 och 6-12 skall fyllas i på förhand av kommissionen och kontrolleras av medlemsstaterna. Parametrarna 4, 5, 13 och 14 skall fyllas i av medlemsstaterna.
	Benämning
	Stödnummer: 
	Alla tidigare stödnummer (t.ex. efter förlängning av en stödordning)
	Giltighetstidens upphörande

Medlemsstaterna skall ange vilka stödordningar som har löpt ut eller för vilkas del alla utbetalningar har upphört
	Samfinansiering

Även om gemenskapsfinansiering i sig inte behöver uppges, skall det statliga stödets totalbelopp för varje medlemsstat innefatta stödåtgärder som samfinansieras med gemenskapsmedel. För att fastställa vilka stödordningar som är samfinansierade och för att beräkna samfinansieringens andel av det totala statliga stödet skall medlemsstaterna ange om stödordningen samfinansieras och, om så är fallet, hur stor procentandel av stödet som samfinansieras. Om detta inte är möjligt, skall en uppskattning av samfinansieringens totalbelopp läggas fram. 
	Sektor

Sektorsindelningen skall till största delen grunda sig på NACE NACE Rev.1.1 är den allmänna näringsgrensindelningen inom Europeiska gemenskapen. på [tresiffrig nivå].
	Primärt syfte
	Sekundärt syfte

Ett sekundärt syfte är ett syfte utöver det primära syftet som stödet (eller en del av det) var öronmärkt för vid den tidpunkt då det godkändes. Till exempel kan en stödordning där det primära syftet är forskning och utveckling ha små och medelstora företag som sekundärt syfte, om stödet öronmärkts för små och medelstora företag. En annan stödordning, vars primära syfte är små och medelstora företag, kan som sekundärt syfte ha utbildning och sysselsättning, om stödet vid den tidpunkt då det godkändes öronmärktes för x % utbildning och x % sysselsättning.
	Regioner

Ett stöd kan vid tidpunkten för godkännandet vara öronmärkt för en viss region eller grupp av regioner. Vid behov skall skillnad göras mellan mål 1-regioner och mindre gynnade områden.
	Kategori av stödinstrument

Sex olika kategorier skall särskiljas (bidrag, skattenedsättning/befrielse, tillskott av eget kapital, mjuka lån, uppskov med skattebetalning, garanti)
	Beskrivning av stödinstrumentet på medlemsstatens språk
	Typ av stöd

Tre olika kategorier skall särskiljas: stödordning, mottagarspecifik tillämpning av en stödordning, enskilt stöd som beviljas utanför stödordningen (stöd för ett särskilt ändamål)
	Utgifter

I regel bör siffrorna ange faktiska utgifter (eller faktisk inkomstförlust när det är fråga om skatteutgifter). Om inga utbetalningar föreligger, skall åtaganden eller budgetanslag anges som sådana. Separata sifferuppgifter skall ges för varje enskilt stödinstrument inom en stödordning eller ett enskilt stöd (bidrag, mjuka lån osv.) i den nationella valuta som användes under rapporteringsperioden. Utgifter skall anges för t-1, t-2, t-3, t-4 och t-5.

14.	Stödnivå och stödmottagare
Medlemsstaterna bör ange följande:
-	Den verkliga stödnivån för det stöd som faktiskt beviljas per typ av stöd och region.
-	Antalet stödmottagare.
-	Det genomsnittliga stödet per stödmottagare.

BILAGA III c
 Uppgifter som skall ingå i den  årliga rapport som skall lämnas in till kommissionen
Rapporterna skall  lämnas i elektronisk form. De skall innehålla följande uppgifter:
1.	Stödordningens benämning, kommissionens stödnummer samt hänvisning till kommissionens beslut.
2.	Utgifter. Siffrorna skall uttryckas i euro eller, om tillämpligt, i nationell valuta. Vid skatteutgifter skall skattebortfallet per år rapporteras. Om exakta siffror inte är tillgängliga får bortfallet uppskattas.  Ge för rapportåret separata uppgifter för varje stödform inom stödordningen (t.ex. bidrag, mjukt lån, säkerhet osv.):
2.1.	Anslagna belopp, (uppskattat) bortfall av skatt eller annat inkomstslag, uppgifter om säkerheter osv. för nya stödprojekt. Vid garantiordningar skall det totala beloppet för nya garantier som har beviljats lämnas.
2.2.	Faktiska betalningar, (uppskattat) bortfall av skatt eller annat inkomstslag, uppgifter om säkerheter osv. som har ställts för nya och pågående projekt. När det gäller ordningar som omfattar säkerheter skall följande uppgifter lämnas: totalt belopp för ställda säkerheter, inbetalda avgifter, återbetalda belopp, utbetalda ersättningar och stödordningens verksamhetsresultat för rapportåret.
2.3.	Antalet projekt och/eller företag som har fått stöd.
2.4.	Uppskattat totalbelopp för
–	stöd för definitiv uppläggning av fiskefartyg genom att de förs över till tredjeländer,
–	stöd för tillfälligt upphörande av fiskeverksamhet,
–	stöd för förnyelse av fiskefartyg,
–	stöd för modernisering av fiskefartyg,
–	stöd för inköp av begagnade fiskefartyg,
–	stöd för socioekonomiska åtgärder,
–	stöd för att kompensera för skador orsakade av naturkatastrofer eller exceptionella händelser,
–	stöd till de yttersta randområdena,
–	stöd som finansieras genom skatteliknande avgifter.
2.5.	Regional fördelning av beloppen under punkt 2.1 på områden som definieras som mål 1-områden och andra områden.
3.	Andra upplysningar och anmärkningar.




