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Vad är ett intresseföretag?
• Business Finlands definition av intresseföretag

• Företagen är varandras intresseföretag om minst 20 procent av det ena företagets hela 
aktiekapital eller liknande ägs eller förvaltas, direkt eller indirekt, av det andra företaget. 

• Business Finland kan betrakta företag som intresseföretag också om det ena företaget 
utövar bestämmanderätten i det andra företaget eller på annat sätt påverkar var det andra 
företaget gör sina anskaffningar.

• En sådan situation kan uppstå till exempel genom
• styrelsemedlemskap

• ansvarspersoner

• familjemedlemmar

• anställda

• funktion som finansiär



Vad är ett koncernföretag?

• Koncernföretag är intresseföretag, men de behandlas i Business Finlands finansiering 
annorlunda än andra intresseföretag (till exempel tjänster som köpts inom en 
koncern genom de minimis-finansiering och Finansiering till unga innovativa godtas, 
men däremot inte köp från andra intresseföretag).

• En koncern bildas om en bokföringsskyldig har bestämmande inflytande i ett 
målföretag i enlighet med bokföringslagen. Då är företaget med bestämmande 
inflytande moderföretag och det andra företaget dotterföretag till detta. Ett 
moderbolag och dess dotterföretag kallas även koncernföretag.

• Ett i bokföringslagen avsett koncernförhållande bildas även om en bokföringsskyldig 
tillsammans med ett eller flera av sina dotterbolag, eller om ett dotterbolag till en 
bokföringsskyldig ensamt eller tillsammans med andra dotterbolag har bestämmande 
inflytande i ett målföretag.



Koncern- och intresseköp i 
kostnadsberäkningen för forsknings-
och utvecklingsfinansiering
• Kostnadsberäkningen har en särskild rad för köp inom koncernen och från 

intresseföretag.

• I kostnadsberäkningen har en köptjänsts värde utan täckning godtagits.

• Om en intressebindning inte har beaktats i kostnadsberäkningen, ska kunden lämna 
in en ansökan om ändring av kostnadsberäkningen. 



Finansieringsmottagaren
• lämnar finansieringsvillkoren till koncern- och intresseföretaget 

• ser till att koncern- eller intresseföretaget ordnar projektbokföring och 
arbetstidsuppföljning i enlighet med finansieringsvillkoren

• betalar den faktura koncern- eller intresseföretaget skickat

Business Finland 

• godkänner köptjänsten från koncern- och intresseföretaget utan täckning
• För att konstatera att tjänsterna köpts utan täckning redovisar koncern- eller intressebolaget sina 

kostnader för projektet till Business Finland på särskilda blanketter.

• I samband med slutrapporten ska en separat, formbunden revisionsrapport av en oberoende 
revisor lämnas över de kostnader som koncern- och intresseföretaget redovisat. 

• Om det finns fler än ett koncern- eller intresseföretag, ska varje företag lämna en 
egen kostnadsredovisning med revisionsrapport.



Ett koncern- och intresseföretag
• ska handla i enlighet med finansieringsvillkoren 
• ordnar projektbokföring och arbetstidsuppföljning i enlighet med 

finansieringsvillkoren
• skickar finansieringsmottagaren en faktura över den sålda tjänsten 

• Den sålda tjänsten får inte inkludera koncerninterna förvaltningskostnader och debiteringar för 
förvaltningsarvoden.  

• gör och lämnar finansieringsmottagaren en kostnadsredovisning:   
• lönespecifikation Y4 
• kostnadsredovisning Y3 och
• försäkran av ansvarige ledaren Y5

• Försäkran av projektets ansvarige ledare ska undertecknas av en person som har rätt att teckna koncern-
eller intresseföretagets firma.

• I samband med slutrapporten ska en separat, formbunden revisionsrapport av en 
oberoende revisor lämnas över koncern- och intresseföretagets redovisade kostnader. 

• Blanketter för redovisning av koncern- och intresseföretags kostnader och revisors 
revisionsrapport finns på Business Finlands webbplats.

Kostnadsredovisningen och den ansvarige ledarens 
försäkran finns på två separata flikar på kalkylbladet.

https://www.businessfinland.fi/suomalaisille-asiakkaille/palvelut/rahoitus/ohjeet-ehdot-ja-lomakkeet/raportointi/


Godtagbara kostnader

• De direkta kostnaderna för projektet 

• Lönebikostnader; 50 % av de penninglöner som riktats till projektet

• De allmänna omkostnaderna beräknas utifrån de sammanlagda penninglönerna och 
lönebikostnaderna med en koefficient som är baserad på antalet anställda i koncern- eller 
intresseföretaget
• 1–19 personer: 20 %

• 20–49 personer: 30 %

• 50 personer eller mer: 50 %

• Business Finland kan också godta köp från utländska koncern- och intresseföretag
• endast de direkta kostnaderna för projektet

• lönebikostnader och allmänna omkostnader godtas inte

• fakturor i utländsk valuta redovisas enligt kursen på betalningsdagen

• även över dessa kostnader ska en formbunden revisionsrapport lämnas av en oberoende revisor på 
finska, svenska eller engelska



Hur skickar jag uppgifterna till 
Business Finland?
• Finansieringsmottagaren gör sin egen redovisning i Nätservicen och antecknar 

betalda köpta tjänster utan täckning under “Tjänster som köpts inom koncernen och 
av intresseföretag”.

• Finansieringsmottagaren bifogar till sin egen redovisning de redovisningar som 
gjorts på koncern- och intresseföretagens blanketter som bifogade filer (t.ex. PDF) 
och i samband med slutrapporten revisorns revisionsrapporter för koncern- och 
intresseföretagen.



Intresseköp vid de minimis 
-finansiering
• Köpta tjänster inom samma koncern godkänns i enlighet med faktureringen och ingen 

separat redovisning behöver göras. Inte heller behöver man lämna in en revisors 
revisionsrapport över dessa köpta tjänster.

• Köptjänsterna beskrivs i mellan- och slutrapporten (vad som köpts och av vem).

• Köp från andra intresseföretag godkänns inte.


