
F I N L A N D S  F Ö R F A T T N I N G S S A M L I N G

Muu asiaMnrovvvvom ändring av 53 § i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet Utgiven i Helsingfors den 11 maj 2020

320/2020

Lag
om ändring av 53 § i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009)

53 §, sådan den lyder i lag 1410/2014, som följer:

53 §

Återbetalning av statsunderstöd för anläggningsprojekt

Om egendom som anskaffats med statsunderstöd överlåts till någon annan eller om
verksamheten avslutas eller det ändamål för vilket egendomen används varaktigt ändras
och egendomen inte används för någon annan verksamhet som berättigar till statsunder-
stöd, ska statsunderstödet återbetalas till staten, med avdrag för en skälig värdesänkning
på grund av egendomens ålder och sedvanligt slitage. Värdesänkningen är två procent per
år från det att respektive understöd beviljades fram till dess att återbetalningsskyldigheten
upphör. Värdesänkningen är dock fem procent per år, om understödet har beviljats för an-
skaffning av en bokbuss eller bokbåt.

Om egendomen överlåts till någon annan som använder den för sådan verksamhet som
berättigar till statsunderstöd, behöver återbetalningsskyldighet till följd av denna överlå-
telse inte påföras, om överlåtaren i samband med överlåtelsen av egendomen förbinder sig
att svara för återbetalningsvillkoren även efter överlåtelsen eller om mottagaren förbinder
sig till motsvarande återbetalningsvillkor som gäller egendomens överlåtare. Återbetal-
ningsskyldighet påförs inte heller, om det när en i 1 mom. avsedd åtgärd inträffar har för-
flutit mer än 15 år sedan det sista statsunderstödet för projektet beviljades.

Om sådan egendom för vilken statsunderstöd har erhållits förstörs eller skadas och för-
säkringsersättning eller någon annan ersättning betalas ut för den, kan det bestämmas att
statsunderstödet, beräknat enligt 1 mom., ska återbetalas till staten eller dras av från stats-
understödet för ett nytt anläggningsprojekt. Återbetalningsskyldighet påförs dock inte och
avdrag görs inte, om det när skadan inträffar har förflutit mer än 15 år sedan statsunder-
stödet beviljades.

Beslut om återbetalningsskyldighet och avdrag för ersättningar fattas av den statsbi-
dragsmyndighet som avses i 57 §. Statsunderstödstagaren ska inom sex månader underrät-
ta statsbidragsmyndigheten om sådana förändringar som avses i 1–3 mom. Om det fram-
går att denna underrättelse inte har gjorts inom föreskriven tid, ska ett belopp som motsva-
rar statsunderstödet, beräknat enligt 1 mom., återbetalas till staten jämte en ränta som be-
stäms enligt 12 § i räntelagen (633/1982), om inte statsbidragsmyndigheten av särskilda
skäl beslutar något annat.

Med avvikelse från vad som har bestämts om återbetalningsvillkoren i överlåtelseavta-
len för yrkesläroanstalters fastigheter och lösöre som staten överlåtit utan ersättning och
vad som ovan i denna paragraf föreskrivs om återbetalningstiderna när det gäller statsun-
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derstöd för anläggningsprojekt, påförs ingen återbetalningsskyldighet om det har förflutit
mer än 30 år från överlåtelsen av fastigheten eller lösöret.

————
Denna lag träder i kraft den 1 juni 2020.
På beräkningen av de återbetalningar som är anhängiga vid ikraftträdandet av denna lag

tillämpas bestämmelserna i denna lag.

Helsingfors den 8 maj 2020

Republikens President

 Sauli Niinistö

Undervisningsminister Li Andersson
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