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SJVFS 2013:32
Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks
föreskrifter (SJVFS 2003:46) om återbetalning av stöd;

Utkom från trycket
den 16 oktober 2013
Omtryck

beslutade den 14 oktober 2013.
Statens jordbruksverk föreskriver, med stöd av 1 kap. 20 och 22 §§ förordningen
(2000:577) om stöd för miljö- och landsbygdsutvecklingsåtgärder, 1 kap. 29 och
30 §§ förordningen (2007:481) om stöd för landsbygdsutvecklingsåtgärder, 1 kap. 19
och 21 §§ förordningen (2004:760) om EG:s direktstöd för jordbrukare, m.m., 29 och
31 §§ förordningen (1994:1715) om EG:s förordningar om jordbruksprodukter, 42
och 44 §§ förordningen (1999:1148) om EG:s förordningar om jordbruksprodukter,
17 § förordningen (1997:75) om anläggningsstöd till plantering av fleråriga grödor
för produktion av biomassa, 1 kap. 31 § förordningen (SJVFS 1995:133) om
miljöstöd, 1 kap. 24 och 30 §§ förordningen (1997:1336) om miljöstöd samt 19 och
20 §§ förordningen (1995:1174) om kompensationsbidrag till jordbruk i
bergsområden och mindre gynnade områden, och efter samråd med Sametinget,
Skogsstyrelsen, länsstyrelsen och de organisationer som har representanter i
övervakningskommittén i fråga om verkets föreskrifter (SJVFS 2003:46) om
återbetalning av stöd1
dels att 1, 2, 3, 4, 7 och 15 §§ samt rubriker närmast före 10 och 12 §§ ska ha
följande lydelse,
dels att det i föreskrifterna ska införas två nya paragrafer, 13 a, och 13 b §§ samt
närmast före 13 a § en ny rubrik av följande lydelse.
Författningen kommer därför att ha följande lydelse från och med den dag då
denna författning träder i kraft.
Vilka stöd omfattas av föreskriften?
12 § Denna föreskrift gäller vid handläggning av ärenden om återbetalning av stöd
som har erhållits enligt
1. förordningen (1994:1715) om EG:s förordningar om jordbruksprodukter i form
av
a. arealersättning,
b. djurbidrag,
c. kompensation för märkbar sänkning av jordbruksomräkningskursen, samt
d. stöd till odlingar av vicker, kikärter och linser,
2. förordningen (1999:1148) om EG:s förordningar om jordbruksprodukter i form
av
a. arealersättning,
b. djurbidrag,
c. agromonetärt kompensationsstöd, samt
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d. stöd till odlingar av vicker, kikärter och linser,
3. förordningen (2004:760) om EG:s direktstöd för jordbrukare, m.m. i form av
a. gårdsstöd,
b. bidrag för proteingrödor,
c. stöd för energigrödor,
d. stöd för stärkelsepotatis,
e. mjölkbidrag,
f. handjursbidrag,
g. ytterligare betalning, samt
h. kompletterande stödbelopp,
4. förordningen (1997:75) om anläggningsstöd till plantering av fleråriga grödor
för produktion av biomassa,
5. förordningen (SJVFS 1995:133) om miljöstöd,
6. förordningen (1997:1336) om miljöstöd,
7. förordningen (1995:1174) om kompensationsbidrag till jordbruk i bergsområden och mindre gynnade områden,
8. förordningen (2000:577) om stöd för miljö- och landsbygdsutvecklingsåtgärder
i form av
a. ersättning för miljövänligt jordbruk,
b. kompensationsbidrag i mindre gynnade områden,
c. investeringsstöd till jordbruks-, trädgårds- och renskötselföretag,
d. investeringsstöd för en förbättrad bearbetning och saluföring av
jordbruksprodukter,
e. startstöd,
f. stöd för kompetensutveckling, samt
g. stöd för anpassning och utveckling av landsbygden, samt
9. förordningen (2007:481) om stöd för landsbygdsutvecklingsåtgärder i form av
a. åtgärder för förbättring av miljön och landskapet samt för djurens
välbefinnande,
b. åtgärder för en förbättrad konkurrenskraft inom jord- och skogsbrukssektorn
samt rennäringen,
c. åtgärder för att diversifiera ekonomin och förbättra livskvaliteten på
landsbygden,
d. åtgärder i form av kompetensutveckling, information och kunskapsspridning
e. åtgärder som genomförs inom ramen för Leader.
(SJVFS 2013:32)
Definition
2 § Med stödperiod avses stödår när det gäller stöden i 1 § 1-7, 8 a och b samt 9 a
vad gäller kompensationsbidrag och miljöersättningar.
När det gäller stöden i 1 § 8 c-g, 9 a vad gäller miljöinvesteringar och 9 b-e avses
det år då slututbetalning görs. (SJVFS 2013:32)
När ska återbetalning göras genom avdrag respektive inbetalning?
3 § Stödmottagaren ska betala tillbaka utbetalda stöd som denne inte har rätt till
tillsammans med ränta på stödbeloppet. Det ska ske efter att beslutet om
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återbetalning har vunnit laga kraft. Återbetalningen ska göras genom avdrag på de
utbetalningar av stöd som stödmottagaren har rätt till.
Beslut om återbetalning genom inbetalning ska fattas om
1. stödmottagaren efter beslutet om återbetalning inte bedöms få något stöd från
den Europeiska utvecklings- och garantifonden för jordbruket eller från den
Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling,
2. stödbeloppet som ska återbetalas överstiger 30 000 kronor och ett första avdrag
inte kan göras inom sex månader, eller
3. det finns annat särskilt skäl mot återbetalning genom avdrag. (SJVFS 2013:32)
4 § Om ett beslut om återbetalning genom avdrag har vunnit laga kraft och det
konstateras att återbetalning av stöd och ränta inte kan göras inom ett år från det att
beslutet fattades, ska stödmottagaren få ett nytt beslut om återbetalning. Det nya
beslutet ska vara ett beslut om återbetalning genom inbetalning. Om det av andra
skäl är nödvändigt att meddela ett nytt beslut kan det göras innan det gått ett år från
det att beslutet fattades.
(SJVFS 2013:32)
Vad ska ett beslut om återbetalning innehålla?
5 § Av ett beslut om återbetalning genom avdrag ska det framgå
1. hur ränteberäkningen görs,
2. att en särskild räntefaktura med förfallodag kommer att skickas om
stödmottagaren återbetalar beloppet innan dagen för avdrag och hur ränteberäkningen görs i ett sådant fall, samt
3. att ett nytt beslut under de i 4 § angivna förutsättningarna kan komma att fattas.
(SJVFS 2007:46)
6 § Av ett beslut om återbetalning genom inbetalning ska det framgå
1. inom vilken tid betalning ska göras,
2. hur ränteberäkningen görs, samt
3. att en särskild räntefaktura kommer att skickas. (SJVFS 2007:46)
Vilka belopp ska inte återkrävas?
7 § Stödmottagaren ska inte betala tillbaka återkravsbelopp som är 850 kronor eller
lägre för en enskild stödordning under en stödperiod. Om ett nytt återkrav beslutas
för samma stödordning och stödperiod vid ett senare tillfälle och detta belopp
tillsammans med tidigare obetalda belopp för samma stödordning och stödperiod
uppgår till mer än 850 kronor, ska det sammanlagda beloppet betalas tillbaka av
stödmottagaren i sin helhet om inte annorlunda beslutas med stöd av
1. 29 § första stycket förordningen (1994:1715) om EG:s förordningar om
jordbruksprodukter,
2. 42 § första stycket förordningen (1999:1148) om EG:s förordningar om
jordbruksprodukter,
3. 1 kap. 17 § förordningen (2004:760) om EG:s direktstöd för jordbrukare, m.m.,
4. 19 § första stycket förordningen (1995:1174) om kompensationsbidrag till
jordbruk i bergsområden och mindre gynnade områden,
5. 1 kap. 23-27 §§ förordningen (SJVFS 1995:133) om miljöstöd,
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6. 1 kap. 25-29 §§ förordningen (1997:1336) om miljöstöd,
7. 1 kap. 15 och 16 §§ förordningen (2000:577) om stöd för miljö- och
landsbygdsutvecklingsåtgärder, eller
8. 1 kap. 28 § förordningen (2007:481) om stöd
förlandsbygdsutvecklingsåtgärder. (SJVFS 2013:32)
Hur ska ränta beräknas?
8 § Avkastningsränta ska beräknas för år enligt en räntefot som motsvarar den av
riksbanken fastställda, vid varje tid gällande, referensräntan med ett tillägg av två
procentenheter.
Dröjsmålsränta ska beräknas för år enligt en räntefot som motsvarar den av
riksbanken fastställda, vid varje tid gällande, referensräntan med ett tillägg av åtta
procentenheter.
9 § Om det fattas beslut om återbetalning enligt 4 § får ränteperioden vid
beräkningen av avkastningsränta inte överskrida vad som gäller enligt det föregående
beslutet om återbetalning enligt 3 § första stycket.
För stöden i 1 § 1-7 och 8 a och b som avser stödår t o m 2001 samt
för stöden i 1 § 8 c-g för vilka ansökan om stöd har kommit in t o m 2001
10 § Om återbetalning ska göras genom avdrag på kommande utbetalningar av stöd
ska avkastningsränta betalas från dagen för utbetalningen till och med den dag då
avdraget görs.
11 § Om återbetalning ska göras genom inbetalning ska avkastningsränta betalas
från dagen för utbetalningen till och med förfallodagen eller den dag då
återbetalningen görs.
Om betalning görs efter förfallodagen ska dröjsmålsränta betalas från
förfallodagen till dagen för återbetalning.
För stöden i 1 § 1-7 och 8 a och b samt 9 a vad gäller kompensationsbidrag och
miljöersättningar som avser stödår fr o m 2002 t o m 2009 samt
för stöden i 1 § 8 c-g och 9 a vad gäller miljöinvesteringar och 9 b-e för vilka
ansökan om stöd har kommit in fr o m 2002 t o m 2009
12 § Om återbetalning ska göras genom avdrag på kommande utbetalningar av stöd
ska avkastningsränta betalas från den dag då stödmottagaren delgivits beslutet om
återbetalning till och med den dag då avdraget görs.
13 § Om återbetalning ska göras genom inbetalning ska avkastningsränta betalas
från den dag då stödmottagaren delgivits beslutet om återbetalning till och med
förfallodagen eller den dag då återbetalningen görs.
Om betalning görs efter förfallodagen ska dröjsmålsränta betalas från
förfallodagen till dagen för återbetalning.
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För stöden i 1 § 1-7 och 8 a och b samt 9 a vad gäller kompensationsbidrag och
miljöersättningar som avser stödår fr o m 2010 samt för stöden i 1 § 8 c-g och 9 a
vad gäller miljöinvesteringar och 9 b-e för vilka ansökan om stöd har kommit in fr o
m 2010
13 a § Om återbetalning ska göras genom avdrag på kommande utbetalningar av
stöd ska avkastningsränta betalas från den 30:e dagen efter det att stödmottagaren
delgivits beslutet om återbetalning till och med den dag då avdraget görs. (SJVFS
2013:32)
13 b § Om återbetalning ska göras genom inbetalning ska avkastningsränta betalas
från den 30:e dagen efter det att stödmottagaren delgivits beslutet om återbetalning
till och med förfallodagen eller den dag då återbetalningen görs.
Om betalning görs efter förfallodagen ska dröjsmålsränta betalas från
förfallodagen till dagen för återbetalning. (SJVFS 2013:32)
14 § har upphävts genom (SJVFS 2009:35)
Vilka övriga regleringar finns för återbetalning?
15 § Grundläggande bestämmelser om återbetalning av stöd och ränta på stödbelopp
som stödmottagaren inte har rätt till men som stödmottagaren har fått i enlighet med
vad som anges i 1 § finns i
1. kommissionens förordning (EG) nr 746/96 av den 24 april 1996 om
tillämpningsföreskrifter till rådets förordning (EEG) nr 2078/92 om produktionsmetoder inom jordbruket som är förenliga med miljöskydds- och naturvårdskraven3,
2. kommissionens förordning (EG) nr 817/2004 av den 29 april 2004 om
tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1257/1999 om stöd från
Europeiska utvecklings- och garantifonden för jordbruket (EUGFJ) till utveckling av
landsbygden4,
3. kommissionens förordning (EG) nr 796/2004 av den 21 april 2004 om närmare
föreskrifter för tillämpningen av de tvärvillkor, den modulering och det integrerade
administrations- och kontrollsystem som föreskrivs i rådets förordning (EG) nr
1782/2003 om upprättande av gemensamma bestämmelser för system för direktstöd
inom den gemensamma jordbrukspolitiken och om upprättande av vissa stödsystem
för jordbrukare5,
4. kommissionens förordning (EG) nr 885/2006 av den 21 juni 2006 om
tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1290/2005 när det gäller
godkännande av utbetalningsställen och andra organ och avslutande av
räkenskaperna för EGFJ och EJFLU,6
5. kommissionens förordning (EG) nr 1974/2006 av den 15 december 2006 om
tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1698/2005 om stöd för
landsbygdsutveckling från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling
(EJFLU)7,
3

EUT L 102, 25.4.1996, s. 19 (Celex 31996R0746).
EUT L 153, 30.4.2004, s. 29 (Celex 32004R0817).
5
EUT L 141, 30.4.2004, s. 18 (Celex 32004R0796).
6
EUT L 171, 23-6-2006, s. 90 (Celex 32006R0885).
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EUT L 368, 23.12.2006, s. 15 (Celex 32006R1974).
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6. kommissionens förordning (EG) nr 1975/2006 av den 7 december 2006 om
tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1698/2005 i fråga om
kontroller och tvärvillkor i samband med stöd för landsbygdsutveckling8,
7. kommissionens förordning (EG) nr 1122/2009 av den 30 november 2009 om
tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 73/2009 vad gäller tvärvillkor,
modulering och det integrerade administrations- och kontrollsystem inom de system
för direktstöd till jordbrukare som införs genom den förordningen och om
tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1234/2007 när det gäller
tvärvillkoren för stöd inom vinsektorn 9,
8. förordningen (1994:1715) om EG:s förordningar om jordbruksprodukter,
9. förordningen (1999:1148) om EG:s förordningar om jordbruksprodukter,
10.
förordningen (2004:760) om EG:s direktstöd för jordbrukare, m.m.,
11. förordningen (SJVFS 1995:133) om miljöstöd,
12. förordningen (1997:1336) om miljöstöd,
13. förordningen (1995:1174) om kompensationsbidrag till jordbruk i bergsområden och mindre gynnade områden,
14. förordningen (2000:577) om stöd för miljö- och landsbygdsutvecklingsåtgärder, samt
15. förordningen (2007:481) om stöd för landsbygdutvecklingsåtgärder.
(SJVFS 2013:32)
--------------------Denna författning10 träder i kraft den 15 februari 2006.
Räntesatserna för tiden före ikraftträdandet av denna författning ska beräknas
enligt den gamla författningen. Vid beräkningen av räntesatserna för tiden mellan
den 1 juli och den 11 november 2002 ska det senaste gällande diskontot användas.
--------------------Denna författning11 träder i kraft den 1 juli 2007.
Räntesatserna för tiden före ikraftträdandet av denna författning ska beräknas
enligt den gamla författningen. Vid beräkningen av räntesatserna för tiden mellan
den 1 juli och den 11 november 2002 ska det senaste gällande diskontot användas.
--------------------Denna författning12 träder i kraft den 4 juni 2009.
---------------------
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EUT L 368, 23.12.2006, s. 74 (Celex 32006R1975).
EUT L 316, 2.12.2009, s. 65 (Celex 32009R1122).
10
SJVFS 2005:93.
11
SJVFS 2007:46.
12
SJVFS 2009:35.
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Denna författning13 träder i kraft den 14 november 2013.

LEIF DENNEBERG

Dina Friis
(Stödkommunikationsenheten)
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