AVUSTUKSET YRITYKSILLE POIKKEUSTILANTEESSA
Tukea saa, jos koronavirus on aiheuttanut tilapäistä markkina- ja tuotantohäiriötä,
ei yrityksen normaaliin toimintaan
1. Yksinyrittäjä (Tmi, Oy)
-

a. oma pankki
b. kunnat: tuki 1.3. -31.8.2020 syntyneisiin kustannuksiin max. 2000,00 €/yrittäjä
tuki avautuu huhtikuun puolessa välissä, kysy kuntasi omalta yritysneuvojalta
ei myönnetä, jos verovelkoja
jos verovelat syntyneet korona poikkeustapauksissa, pyydä maksujärjestelyä verottajalta ja hae
kunnaltasi tukea 30.9.2020 mennessä

Huom. yksinyrittäjä ei voi hakea Ely:n tai Business Finlandin kautta tukea!
2. Ay, Ky, Oy, OSK (työntekijöitä yrittäjä mukaan lukien 1-5 hlö), Tmi, jos yksikin työntekijä tai
työntekijöitä yli 5 yrittäjä mukaan lukien (voivat olla lomautettuina, jos yrittäjä jatkaa)
a. oma pankki, Finnveran takaus 80 % lainan määrästä
i. takaus haetaan oman rahoittaja pankin kautta

b. Ely-keskus

3. Ay, Ky, Oy, OSK (työntekijöitä ml. yrittäjä 6- 250)

a. oma pankki, Finnveran takaus 80 % lainan määrästä
i. takaus haetaan oman rahoittajapankin kautta
b.

Business Finland https://www.businessfinland.fi

Ely:n ja Business Finlandin avustukset:
a. Tilanneanalyysin tekemiseen max. 10 000,00 €

a. yrityksen palkattujen työntekijöiden laskennalliset palkkakustannukset max.
2000,00 €/kk
b. välilliset palkkakustannukset 50 % laskennallisista menoista

Mihin voi käyttää?
- Yritys voi selvittää ja suunnitella yrityksen toimintaa ja uusia liiketoimintoja
- tuotannon ja palvelujen organisoimista koronan aiheuttamassa arkkina- ja
tuotantohäiriötilanteessa ja sen jälkeen

b. Kehittämistoimenpiteisiin max. 100 000,00 €

a. yrityksen henkilöstön hankkeeseen kohdistuvat tosiasialliset palkat ml. yrittäjien
tosiasialliset palkat
b. palkkojen perusteella laskettavat välilliset kustannukset 50 %
c. ulkopuolisten palvelujen ja asiantuntijoiden käytöstä aiheutuvat kustannukset,
mukaan lukien henkilöstön koulutus
d. tuotteiden kehittämiseen liittyvät raaka-aineet ja puolivalmisteet

Mihin voi käyttää?
- laajempiin kehittämistoimenpiteisiin, jotka parantavat yrityksen mahdollisuuksia koronaviruksen
aiheuttamassa markkina- ja tuotantohäiriötilanteessa ja sen jälkeen:
• liiketoiminnan uudelleen suuntaamiseen
• alihankintaverkoston kehittämiseen
• tuotannon uudelleen organisointiin
• tuotteiden ja palvelujen kehittämiseen sekä
• osaamisen vahvistamiseen
•
•
•
•
•
•

Molempiin tukiin avustukset 80 % Hyväksytyistä kustannuksista, voidaan maksaa 70 %
ennakkona
jos haet tukea tilanneanalyysiin, kehittämishankkeeseen voit hakea aikaisintaan 2 kk:n kuluttua
avustusta ei myönnetä yrityksen tavanomaiseen toimintaan
Muista, että se on tarkoitettu siihen mihin haet
Lopuksi tee raportti
Jos olet käyttänyt rahat muuhun, voit joutua maksamaan sen takaisin

HUOM! Valitse oikea tukimuoto:

• Kohdan yritysrahoitus alta yrityksen kehittämisavustus koronavirusepidemiasta aiheutuneissa markkinaja tuotantohäiriöissä
•

Ei maa-, metsä- ja kalatalouden sekä maataloustuotteiden jalostuksen alan yrityksille

VEROTUS
-

-

-

oma-aloitteisten verojen ilmoituksille ei lisäaikaa (muista ilmoittaa ajoissa)
myöhästymismaksu voidaan jättää perimättä erityisestä syystä esim. sairastuminen
pyynnön myöhästymismaksun perimättä jättämisestä voi tehdä eräpäivänä tai välittömästi sen
jälkeen
helpotettua maksujärjestelyä haetaan OmaVerossa tai palvelunumerosta 029 497028
31.8.2020 asti
veroja, jotka liittyvät maksujärjestelyihin, ei lähetetä ulosottoon eikä verovelkaa julkaista
verovelkarekisterissä tai protestilistalla vaikka käsittely olisi kesken
maksujärjestelyssä olevien verojen viivästyskorko alenee 7 % -> 4 %
alennettua korkoa sovelletaan 1.3.2020 jälkeen erääntyneisiin maksujärjestelyssä oleviin veroihin
helpotetun maksujärjestelyn mukainen 1. maksuerä on kolmen kuukauden päästä maksujärjestelyn
hyväksymisestä
maksujärjestelyn jälkeen syntyneet uudet verovelat lisätään automaattisesti maksujärjestelyyn
31.5.2020 asti.
maksujärjestelyä ei saa:
o jos ulosotossa perittävänä verovelkaa
o veroilmoitukset tai tulorekisteri-ilmoitukset ovat antamatta
o aiemmin rauennut maksujärjestely
jos on olemassa maksujärjestely, sen voi yhdistää uuteen
voit hakea ennakkoverojen pienentämistä OmaVerossa

Tyel- ja vakuutusyhtiöt
Hallituksen ehdotuksessa yksityisen sektorin työnantajia ja työeläkevakuutusyhtiöitä sekä eläkesäätiöitä ja kassoja kannustetaan sopimaan eläkemaksun maksuajankohtien siirtämisestä kolmella
kuukaudella. Lykkäystä tarvitsevien yrittäjien ja työnantajien pitää sopia silti maksujärjestelyistä erikseen
oman eläkelaitoksensa kanssa. Vahinkovakuutusyhtiöiden kanssa tee maksujärjestelyt sopimuksen mukaan.

Yrittäjän oma toimeentulo

1. Asumistuki, huomioidaan YEL-työtulo, eli voit sitä väliaikaisesti pienentää -> haetaan Kelasta

https://asiointi.kela.fi/aylaskenta_app/AYLaskentaApplication

2. Toimeentulotuki, huomioidaan kaikki tulot-> haetaan Kelasta

https://asiointi.kela.fi/Toimeentulotuen_internetlaskenta/alku.faces

3. Työttömyyskorvaus
- Uusi yrittäjän työttömyyskorvaus 16.3. -30.6.2020
• YEL työtulosta riippumatta 724 euroa per kk
• Yritystä ei tarvitse lopettaa
• Ilmoittautuu työttömäksi
• SYT-kassan jäsenet voivat saada ansiosidonnaista päivärahaa
-

Yritystoiminnasta saatavan tulon raja kuukaudessa 1 089,67 per yrityksessä yrittäjänä
työskentelevä, kun yritystulo alittaa saat soviteltua päivärahaa
• Tulee voimaan todennäköisesti ennen pääsiäistä eli tällä viikolla
• Ilmoittauduttava työttömäksi 15.4. mennessä niin saa
takautuvasti 16.3. alkaen, muutoin hakupäivästä eteenpäin
-

Yrittäjä voi saada työttömyysturvaa sellaisten tukien rinnalla, jotka on tarkoitettu yritystoiminnan
kehittämiseen tai yritystoiminnasta aiheutuviin kustannuksiin
• Esimerkiksi yksinyrittäjätuki, ei lähtökohtaisesti sulje pois oikeutta saada työttömyysturvaa

Vedä henkeä hetki

• Hae ennakot pois, jos se on aiheellista
• Pystytkö maksamaan alv:n (ja palkkaverot)
• Jos et, hae maksusuunnitelma heti
• Onko vuokrasta mahdollista saada huojennusta tai edes lykkäystä
• YEL, onko tarpeen muuttaa työtuloa

