HAKEMUS YKSINYRITTÄJÄN AVUSTUKSESTA

versio 11.5.2020

1. HAKIJAN PERUSTIEDOT

11.5.2020

Y-tunnus tai henkilötunnus, jos Y-tunnusta ei ole

Yrityksen nimi

Yritysmuoto

YEL-vakuutusnumero3, jos on YELvakuutus

Yrityksen YTJ-rekisterin mukainen kotikunta

Yhteyshenkilö1

Puhelin

Sähköposti

Henkilötunnus

Yritystoiminnan alkamisajankohta

Yrityksen IBAN tilinumero

2. TOIMINNAN KUVAUS
Päätoimiala (kts YTJ-järjestelmä)

Päätuotteet ja palvelut

Asiakasprofiili/asiakasryhmät

Vakuutan, että olen päätoiminen yksinyrittäjä2
Kyllä

Vakuutan, että yritystoimintani on ollut kannattavaa ennen

Vakuutan, että koronaepidemia on heikentänyt merkittävästi yritykseni taloudellista tilannetta

koronaepidemiaa3

16.3.2020 jälkeen4

Kyllä

Kyllä

Yritykseni toiminta ei ole maatalouden liitännäiselinkeino, (verotetaan maatalouden verotuksessa) tai puutarhatalous
Yritykseni toimiala ei ole kalastus tai kalankasvatus

Miten koronaepidemia on vaikuttanut yritykseni toimintaan 16.3.2020 jälkeen ? Vapaamuotoinen kuvaus.

3. KORONAVIRUKSEN VAIKUTUS YRITYKSEN TOIMINTAAN
Liikevaihto €

2019

2020

tammikuu

1

1

helmikuu

1

1

maaliskuu*

1

1

huhtikuu

1

1

toukokuu

1

1

kesäkuu

1

1

heinäkuu

1

1

Muutos edelliseen vuoteen
ohje: syöttämällä
kuukausikohtaiset
tiedot taulukko
laskee %-muutoksen
edellisen vuoden
vastaavaan
kuukauteen nähden

0%

* laskelmassa huomioidaan se, että poikkeuslaki tuli voimaan 16.3.2020 => muutos % kuvaa laskennallisesti 16.3. jälkeistä aikaa

4. HAKIJAN DE MINIMIS5 -TUET
Onko hakijalle myönnetty kuluvan ja kahden edellisen verovuoden aikana de minimis -tukea?
Ei

Kyllä. Tarkempi selvitys oheisessa taulukossa

Tuen myöntäjä

1

Tuen määrä (euroa)

Myöntämispäivämäärä

Yhteyshenkilö eli toimintaa harjoittava yrittäjä.

2

Toiminnan oikeudellisesta muodosta ja rahoitustavasta riippumatta, yksin taloudellista toimintaa harjoittavaa Suomessa toimiva päätoiminen
yrittäjä, jolla ei ole palveluksessaan palkattua työvoimaa ja jolla on yrittäjän eläkevakuutus (YEL-vakuutusnumero) tai joka voi esittää vähintään
vuosittaisen 20 000 euron liikevaihdon. Mikäli yritys aloittanut alle 6 kk sitten tulee osoittaa, että jo syntynyt tulovirta olisi jatkuessaan johtanut
20 000 euron liikevaihtoon 12 kuukauden ajanjaksolla.
3

Yksinyrittäjällä arvioidaan olevan edellytykset kannattavaan toimintaan, mikäli yritystoiminta on ollut kannattavaa vuoden 2019 tilinpäätökseen
tai ennakkoveroilmoitukseen perustuen. Mikäli yksinyrittäjällä on verovelkaa, hänellä tulee olla Verohallinnon hyväksymä suunnitelma verovelan
maksamiseksi. Huom! Kaikkien hakijoiden tulee liittää hakemukseen verovelkatodistus. Kannattavan toiminnan arvioinnissa voidaan ottaa
huomioon yksinyrittäjän selvitys poikkeuksellisesta tilanteesta vuonna 2019.
4

Yksinyrittäjän yritystoiminnan taloudellisen tilanteen ja liikevaihdon/tuotannon/palvelutuotannon heikentyminen 16.3.2020 jälkeen on
todennettava jäljennöksillä kirjanpidosta ja/tai tiliotteista (kulut ja liikevaihto) tai muilla selvityksillä. Merkittävänä heikentymisenä voidaan pitää
sitä, että liikevaihto tai tuotanto/palvelutuotanto on laskenut 30 % tai enemmän.
5

De minimis -tuki tarkoittaa julkista yritystukea, jonka määrän Euroopan Unioni on tulkinnut niin vähäiseksi, ettei se vääristä kilpailua tai vaikuta
EU-jäsenvaltioiden väliseen kauppaan. Yritykselle voidaan myöntää enintään 200 000 euroa de minimis -tukea kolmen peräkkäisen verovuoden
kuluessa. Maantiekuljetusten alalla toimivalle yritykselle de minimis -tukea voi olla enintään 100 000 euroa. Tukipäätöksessä on ilmoitettu, jos
kyseessä on de minimis -tuki. Yrityksen tulee itse huolehtia, että eri päätöksillä myönnettyjen de minimis -tukien yhteenlaskettu määrä ei ylitä
sallittua maksimäärää.
https://tem.fi/vahamerkityksinen-tuki-eli-de-minimis-tuki

5. SUUNNITELMA TOIMINNAN VAKAUTTAMISEKSI
Aion jatkaa yritystoimintaa koronaepidemian jälkeen
Kyllä
Miten hakija aikoo käyttää avustuksen
Vuokrien/vastikkeiden maksuun

Leasingmaksujen maksamiseen

Vakuutusmaksujen maksuun

Kirjanpito- ja toimistokuluihin

Mihin muihin yritystoiminnasta aiheutuneiden kulujen maksamiseen?

6. PAKOLLISET LIITTEET
1. Tilinpäätös 2019/viimeisin tilinpäätös TAI veroilmoitus 2019/viimeisin veroilmoitus
2. Jäljennökset kirjanpidosta ja/tai tiliotteista sen todentamiseksi miten myynti ja kustannukset ovat kehittyneet 2019/2020 kuukausittain.
3. Verovelkatodistus (kts Oma vero). Mikäli on verovelkaa, Verohallinnon hyväksymä maksusuunnitelma

7. EHDOT
Kunnan myöntäessä avustuksen tämän hakemuksen perusteella syntyy avustuksensaajan ja kunnan välille valtionavustuslain (688/2001) 7 § 3 momentin mukainen
sopimus, johon sovelletaan seuraavia ehtoja:
Avustusta saa käyttää yksinyrittäjän taloudellisen tilanteen vakauttamiseen koronaepidemian aikana ja sen jälkeen. Avustusta saa käyttää ainoastaan tähän
tarkoitukseen. Avustusta ei saa siirtää toisen tahon tai henkilön käytettäväksi.
Avustuksen määrä on 2 000 euroa. Avustus on Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 107 ja 108 artiklan soveltamisesta vähämerkityksiseen tukeen
annetun komission asetuksen (EU) N:o 1407/2013 mukaista vähämerkityksistä valtiontukea (de minimis -tuki)
Avustuksensaajan tulee viipymättä palauttaa virheellisesti, liikaa tai ilmeisen perusteettomasti saamansa avustus. Väärinkäyttötapauksessa kunta voi periä
maksetun avustuksen takaisin.
Avustuksen saaja sitoutuu antamaan tarvittaessa avustuksen myöntäjälle tarvittavat tiedot sen varmistamiseksi, että avustusta ei ole käytetty ehtojen vastaisesti.

Jättämällä tämän hakemuksen hakija vakuuttaa antamiensa tietojen oikeellisuuden ja sitoutuu noudattamaan avustuksen ehtoja.
Hakemuksen jättäminen
Kuusamo
sähköpostitse kari.sirvio@naturpolis.fi
Nuottatie 6 A, Kuusamo ulko-oven vieressä olevaan
postilaatikoon tai
postitse Naturpolis Oy, Nuottatie 6, 93600 Kuusamo
Lisätiedot
Kuusamo
yrityskehittäjä Kari Sirviö
puhelin 040 834 4707
kari.sirvio@naturpolis.fi

Taivalkoski
sähköpostitse taivalkoski.kunta@taivalkoski.fi,
kunnantalon ulkopuolella olevaan postilaatikkoon tai
postitse osoitteella Taivalkosken kunta. PL 25, 93401 Taivalkoski

Taivalkoski
yrityskehittäjä Ari-Matti Toivonen,
puhelin 0400 921 953
ari-matti.toivonen@naturpolis.fi

Kysymyksiä ja vastauksia

