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Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks
föreskrifter (SJVFS 1999:49) om återbetalning av stöd;
beslutade den 23 oktober 2002
Statens jordbruksverk föreskriver, med stöd av 1 kap. 20 och 22 §§
förordningen (2000:577) om stöd för miljö- och landsbygdsutvecklingsåtgärder, 42 och 44 §§ förordningen (1999:1148) om EG:s förordningar
om jordbruksprodukter, att 2, 8 och 9 §§ verkets föreskrifter (SJVFS
1999:49) om återbetalning av stöd1 skall ha följande lydelse.
Författningen kommer därför att ha följande lydelse från och med
den dag då denna författning träder i kraft.
1 § Dessa föreskrifter innehåller bestämmelser om
1. hur återbetalning av belopp jämte uttag av ränta på belopp som
stödmottagaren inte är berättigad till och som har erhållits enligt förordningen (SJVFS 1995:133) om miljöstöd, förordningen (1997:1336) om
miljöstöd, förordningen (2000:577) om stöd för miljö - och landsbygdsutvecklingsåtgärder, förordningen (1994:1715) om EG:s förordningar om
jordbruksprodukter, förordningen (1999:1148) om EG:s förordningar om
jordbruksprodukter och förordningen (1995:1174) om kompensationsbidrag till jordbruk i bergsområden och mindre gynnade områden skall
verkställas, och
2. återbetalning av belopp och ränta av mindre storlek.
Vad gäller stöd som har erhållits enligt förordningen (1994:1715) om
EG:s förordningar om jordbruksprodukter gäller bestämmelserna endast i
fråga om erhållen arealersättning, erhållet bidrag för handjur, am- och
dikor samt tackor, säsongsbidrag för stutar, tilläggsbetalningar enligt 15 §
andra stycket, kalvslaktbidrag, kompensation för märkbar sänkning av
jordbruksomräkningskursen samt stöd till odlingar av vicker, kikärter och
linser.
Vad gäller stöd som har erhållits enligt förordningen (1999:1148) om
EG:s förordningar om jordbruksprodukter gäller bestämmelserna endast i
fråga om erhållen arealersättning, erhållet bidrag för handjur, am- och
dikor samt tackor, tilläggsbelopp enligt 26 §, slaktbidrag, extensifieringsbidrag, agromonetärt kompensationsstöd samt stöd till odlingar av vicker,
kikärter och linser.
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Vad gäller stöd som har erhållits enligt förordningen (2000:577) om
stöd för miljö- och landsbygdsutvecklingsåtgärder gäller bestämmelserna
endast i fråga om erhållet stöd för miljövänligt jordbruk, bevarande av
natur- och kulturmiljöer i renskötselområdet samt kompensationsbidrag i
mindre gynnade områden. (SJVFS 2001:66).
2 § 2 Grundläggande bestämmelser om återbetalning av stödbelopp jämte
uttag av ränta på stödbelopp som stödmottagaren inte är berättigad till och
som erhållits 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
naturvårdskraven 3 ,
2. kommissionens förordning (EG) nr 2419/2001 av den 11 december
2001 om fastställande av tillämpningsföreskrifter för det integrerade
administrations- och kontrollsystemet för vissa av gemenskapens stödordningar som infördes genom rådets förordning (EEG) nr 3508/92 4 ,
3. kommissionens förordning (EG) nr 1750/1999 av den 23 juli 1999
om tillämpningsföreskrifter till rådets förordning (EG) nr 1257/1999 om
stöd från Europeiska utvecklings- och garantifonden för jordbruket
(EUGFJ) till utveckling av landsbygden5 ,
4. förordningen (1994:1715) om EG:s förordningar om jordbruksprodukter,
5. förordningen (1999:1148) om EG:s förordningar om jordbruksprodukter,
6. förordningen (SJVFS 1995:133) om miljöstöd,
7. förordningen (1997:1336) om miljöstöd,
8. förordningen (1995:1174) om kompensationsbidrag till jordbruk i
bergsområden och mindre gynnade områden, samt
9. förordningen (2000:577) om stöd för miljö - och landsbygdsutvecklingsåtgärder. (SJVFS 2002:73).
Återbetalning av stöd
3 § Återbetalning av belopp som stödmottagaren inte är berättigad till
jämte uttag av ränta på beloppet skall ske genom avdrag på den första
utbetalning av stöd som stödmottagaren är berättigad till efter det att
beslutet om återbetalning fattades.
Beslut om avdrag enligt första stycket får inte fattas om
1. stödmottagaren efter beslutet om återbetalning inte bedöms uppbära
något stöd från den Europeiska struktur- och garantifonden (EUGFJ),
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2. det belopp som skall återbetalas överstiger 30 000 kronor och
utbetalning av stöd inte kan verkställas inom sex månader, eller
3. annat särskilt skäl mot sådant avdrag föreligger. (SJVFS 2001:66).
4 § Om beslut om återbetalning fattats enligt 3 § första stycket, och det
därefter konstateras att återbetalning jämte uttag av ränta inte kan verkställas inom ett år efter dagen för beslut om återbetalning skall nytt beslut
om återbetalning meddelas. Av sistnämnda beslut skall framgå inom
vilken tid betalning skall ske och hur ränteberäkningen skall ske. Tidsfristen i första meningen behöver dock inte iakttas om det av andra skäl är
erforderligt att meddela nytt beslut.
5 § I beslut om återbetalning enligt 3 § första stycket skall anges:
1. hur ränteberäkningen sker,
2. att en särskild räntefaktura med förfallodag kommer att utställas för
det fall stödmottagaren återbetalar beloppet innan dagen för avdrag och
hur ränteberäkningen sker i ett sådant fall, samt
3. att nytt beslut under de i 4 § angivna förutsättningarna kan komma
att fattas.
Om återbetalning inte kan ske på sätt som anges i 3 § första stycket
skall i beslutet anges inom vilken tid betalning skall ske och hur ränteberäkningen sker. (SJVFS 2001:66).
Belopp som inte skall återkrävas
6 § Belopp som stödmottagaren inte är berättigad till och som har erhållits enligt förordningen (SJVFS 1995:133) om miljöstöd eller förordningen (1997:1336) om miljöstöd skall inte återkrävas när det sammanlagda beloppet per stödår uppgår till högst 850 kronor.
När frågan om återkrav uppkommer vid mer än ett tillfälle för respektive stödår skall, om beloppet vid det första tillfället inte överstiger
850 kronor, detta inte återkrävas. Stödmottagaren skall erhålla beslut
härom i de fall det sammanlagda beloppet per stödår överstiger
850 kronor. Belopp vid efterföljande tillfälle skall dock återkrävas i dess
helhet om beloppsgränsen enligt första stycket då överskrids och om inte
annorlunda beslutas med stöd av 1 kap. 23-27 §§ förordningen (SJVFS
1995:133) om miljöstöd eller 1 kap. 25-29 §§ förordningen (1997:1336)
om miljöstöd. (SJVFS 2001:66).
6 a § Belopp som stödmottagaren inte är berättigad till och som avser erhållet stöd för miljövänligt jordbruk, bevarande av natur- och kulturmiljöer i renskötselområdet eller kompensationsbidrag i mindre gynnade
områden enligt förordningen (2000:577) om stöd för miljö- och landsbygdsutvecklingsåtgärder skall inte återkrävas när det sammanlagda
beloppet per ansökan om utbetalning för respektive stöd uppgår till högst
850 kronor.
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När frågan om återkrav uppkommer vid mer än ett tillfälle för respektive stöd skall, om beloppet vid det första tillfället inte överstiger
850 kronor, detta inte återkrävas. Stödmottagaren skall erhålla beslut
härom i de fall det sammanlagda beloppet per stödår överstiger
850 kronor. Belopp vid efterföljande tillfälle skall dock återkrävas i dess
helhet om beloppsgränsen enligt första stycket då överskrids och om inte
annorlunda beslutas med stöd av 1 kap. 15 och 16 §§ förordningen
(2000:577) om stöd för miljö- och landsbygdsutvecklingsåtgärder.
(SJVFS 2001:66).
7 § Belopp som stödmottagaren inte är berättigad till och som avser
erhållen arealersättning, erhållet bidrag för handjur, am- och dikor samt
tackor, säsongsbidrag för stutar, kalvslaktbidrag, stöd till odlingar av
vicker, kikärter och linser, tilläggsbetalningar enligt 15 § andra stycket
förordningen (1994:1715) om EG:s förordningar om jordbruksprodukter,
slaktbidrag, extensifieringsbidrag och tilläggsbelopp enligt 26 § förordningen (1999:1148) om EG:s förordningar om jordbruksprodukter eller
erhållet bidrag enligt förordningen (1995:1174) om kompensationsbidrag
till jordbruk i bergsområden och mindre gynnade områden skall inte återkrävas när det sammanlagda beloppet per ansökan om utbetalning för
respektive stöd uppgår till högst 850 kronor.
När frågan om återkrav uppkommer vid mer än ett tillfälle för respektive stöd skall, om beloppet vid det första tillfället inte överstiger
850 kronor, detta inte återkrävas. Stödmottagaren skall erhålla beslut
härom i de fall det sammanlagda beloppet per stödår överstiger
850 kronor. Belopp vid efterföljande tillfälle skall dock återkrävas i dess
helhet om beloppsgränsen enligt första stycket då överskrids och om inte
annorlunda beslutas med stöd av 29 § första stycket förordningen
(1994:1715) om EG:s förordningar om jordbruksprodukter, 42 § första
stycket förordningen (1999:1148) om EG:s förordningar om jordbruksprodukter eller enligt 19 § första stycket förordningen (1995:1174) om
kompensationsbidrag till jordbruk i bergsområden och mindre gynnade
områden. (SJVFS 2001:66).
Ränta
8 § 6 Ränta enligt 1 kap. 28 § första stycket förordningen
(SJVFS 1995:133) om miljöstöd samt 1 kap. 30 § första stycket förordningen (1997:1336) om miljöstöd skall beräknas på följande sätt.
1. Ränta skall utgå för tiden mellan utbetalningen och återbetalningen
av stödet och beräknas för år enligt en räntefot som motsvarar den av
riksbanken fastställda, vid varje tid gällande referensräntan med tillägg av
två procentenheter för tiden fram till och med förfallodagen (avkastningsränta). Om betalning erläggs efter förfallodagen skall ränta från förfallo6
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dagen till dagen för återbetalning beräknas för år enligt en räntefot som
motsvarar den av riksbanken fastställda, vid varje tid gällande referensräntan med tillägg av åtta procentenheter (dröjsmålsränta).
2. Om återbetalning skall ske genom avdrag på kommande utbetalning
av stöd skall ränta utgå från dagen för utbetalningen till och med den dag
då stödmottagaren delgivits beslutet om återbetalning och beräknas för år
enligt en räntefot som motsvarar den av riksbanken fastställda, vid varje
tid gällande referensräntan med tillägg av två procentenheter (avkastningsränta).
3. Om det fattas beslut om återbetalning enligt 4 § första meningen får
ränteperioden vid beräkningen av avkastningsränta inte överskrida vad
som gäller enligt det föregående beslutet om återbetalning enligt 3 §
första stycket. (SJVFS 2002:73).
9 § 7 Ränta enligt 1 kap. 20 § första stycket förordningen (2000:577) om
stöd för miljö- och landsbygdsutvecklingåtgärder, 31 § första stycket
förordningen (1994:1715) om EG:s förordningar om jordbruksprodukter,
44 § första stycket förordningen (1999:1148) om EG:s förordningar om
jordbruksprodukter och 20 § första stycket förordningen (1995:1174) om
kompensationsbidrag till jordbruk i bergsområden och mindre gynnade
områden skall beräknas på följande sätt.
1. Ränta skall utgå för tiden mellan utbetalningen och återbetalningen
av stödet och beräknas för år enligt en räntefot som motsvarar den av
riksbanken fastställda, vid varje tid gällande referensräntan med tillägg av
två procentenheter för tiden fram till och med förfallodagen
(avkastningsränta). Om betalning erläggs efter förfallodagen skall ränta
från förfallo dagen till dagen för återbetalning beräknas för år enligt en
räntefot som motsvarar den av riksbanken fastställda, vid varje tid gällande referensräntan med tillägg av åtta procentenheter (dröjsmålsränta).
2. Om återbetalning skall ske genom avdrag på kommande utbetalning
av stöd skall ränta utgå från dagen för utbetalningen till den dag då avdraget verkställs och beräknas för år enligt en räntefot som motsvarar den
av riksbanken fastställda, vid varje tid gällande referensräntan med tillägg
av två procentenheter (avkastningsränta).
3. Om det fattas beslut om återbetalning enligt 4 § första meningen får
ränteperioden vid beräkningen av avkastningsränta inte överskrida vad
som gäller enligt det föregående beslutet om återbetalning enligt 3 §
första stycket. (SJVFS 2002:73).
10 § Ränta på belopp som stödmottagaren inte är berättigad till skall inte
betalas om räntebeloppet uppgår till högst 100 kronor och avdrag enligt
3 § inte skall ske. Detta gäller dock endast om räntebeloppet inte fastställts vid tidpunkten för beslut om återbetalning. (SJVFS 2001:66).
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Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser
1. Denna författning 8 träder i kraft den 11 november 2002.
2. Ränta för tiden före ikraftträdandet av denna författning skall
beräknas enligt författningen i sin äldre lydelse. Vid beräkningen av ränta
för tiden mellan den 1 juli och den 11 november 2002 skall det senast
gällande diskontot användas.

MATS PERSSON

Maria Petersson
(Miljö - och regionalstödsenheten)
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