Intyg från hyresgäst
Bilaga till ansökan om stöd enligt
förordningen (2020:237) om statligt stöd
när vissa lokalhyresgäster fått rabatt på
hyran.

1. Hyresgäst
Hyresgäst

Organisationsnummer/Personnummer

2. Hyresobjekt
Hyreskontrakt nummer

Typ av lokal

Fastighetsbeteckning

3. Uppgifter om hyresgästens företag och verksamhet
Ingår hyresgästens företag i en koncern?
Ja
Nej

Om ja, ange moderbolagets namn och organisationsnummer

.........................................................................................................................................
Ange nuvarande verksamhet enligt koder i Standard för svensk näringsgrensindelning (SNI).

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Stöd får endast lämnas om hyresgästen är verksam i följande branscher:
1.
2.

451, 454, 472–477, 478, 551–553, 559, 561–563, eller
45.320, 47.191, 47.199, 59.140, 79.110, 79.120, 79.900, 82.300, 86.230, 86.904–86.905, 90.010, 90.020, 90.030,
90.040, 91.020, 91.040, 93.119–93.120, 93.130, 93.210, 93.290, 95.110, 95.120, 95.210, 95.220, 95.230, 95.240,
95.250, 95.290, 96.021–96.022, 96.040 och 96.090.

4. Redogörelse för ev. tidigare erhållet stöd av mindre betydelse (de minimis) enligt Europeiska
kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013
Besvaras endast om de minimis-stöd har lämnats för samma stödberättigade kostnader som avses i förordningen
(2020:237).
Ange om ditt företag har erhållit stöd av mindre betydelse (de minimis), för hyreskostnader under de senaste tre åren
(innevarande beskattningsår samt de två föregående). De olika stöden räknas då samman för att säkerställa att sådan
kumulering inte överstiger den högsta relevanta stödnivån eller högsta tillåtna stödbelopp enligt Europeiska
kommissionens beslut. Uppgifter om de minimis-stöd för andra stödberättigade kostnader än hyra behöver inte lämnas.
Utbetalt belopp Utbetalnings-datum
Beviljande myndighet eller offentlig aktör Beviljat belopp i Beslutsdatum
kronor
i kronor

5. Förbindelse och underskrift
Detta intyg skrivs under av hyresgästen eller av behörig företrädare med fullmakt.
Härmed intygas att hyresgästen är verksam i minst en av de branscher som anges i förordningen (2020:237) och har
för avsikt att fortsätta vara det under hela den period som hyresrabatt överenskommits med hyresvärden.
Härmed intygas att hyresgästen – per den 31 december 2019 – inte var i ekonomiska svårigheter i den mening som
avses i artikel 2.18 i Europeiska kommissionens förordning (EU) nr 651/2014 av den 17 juni 2014 genom vilken vissa
kategorier av stöd förklaras förenliga med den inre marknaden enligt artiklarna 107 och 108 i fördraget.
Härmed intygas att hyresgästen inte är föremål för betalningskrav på grund av ett beslut av Europeiska
kommissionen som förklarat ett stöd oförenligt med den inre marknaden.
Härmed intygas på heder och samvete att de uppgifter som lämnats i denna bilaga är sanna.
Underskrift

Namnförtydligande

Ort och datum

Underskrift

Namnförtydligande

Ort och datum

Behandling av personuppgifter
Boverket och länsstyrelsen behandlar enbart de personuppgifter som behövs för att hantera ditt
ärende. Mer information om detta och om EU:s dataskyddsförordning (EU) 2016/679, GDPR, finns
att läsa på www.boverket.se/personuppgifter.

