Yksinyrittäjän avustus / Tervolan kunta
Valtio tukee koronaviruksen vuoksi tulonsa menettäineitä yksinyrittäjiä 2000€ suuruisella kertakorvauksella. Tuki haetaan
yrittäjän kotikunnasta eli YTJ-rekisterin mukaisesta kotikunnasta. Tervolan kunnan osalta elinkeinoyhtiö Riverbank Oy toimii
hakemusten käsittelyvaiheessa päätösten valmistelijana, käy läpi hakemuset sekä auttaa hakemuksiin liittyvissä kysymyksissä.
Tukea voi hakea yksinyrittäjän laskennallisiin, yritystoiminnasta aiheutuneisiin kustannuksiin, kuten yritystoimintaa varten
hankittujen tilojen ja laitteiden kustannuksiin sekä kirjanpito- ja muihin toimistomenoihin. Kertakorvausta ei voi hakea yrittäjän
itselleen nostamaan palkkaan. Korvausta ei siten katsota yrittäjän yrityksestä saamaksi tuloksi. Osin tämän korvauksen avulla
yksinyrittäjän on tarkoitus selviytyä koronavirusepidemian aiheuttamasta haastavasta taloustilanteesta. Kertakorvaus voidaan
myöntää 16.3 alkaen syntyneisiin kustannuksiin. Kyse on laskennallisesta summasta, eikä avustuksen saajalla ole velvollisuutta
esittää avustusta hakiessa tai jälkikäteen tositteita kustannusten syntymisestä.
Yksinyrittäjäavustusta voidaan myöntää oikeudellisen muodon ja rahoitustavan estämättä yksityisille elinkeinonharjoittajalle tai
toiminimille, kommandiittiyhtiöille, avoimille yhtiöille, osakeyhtiöille tai osuuskunnalle. Avustusta voidaan myöntää myös ns.
”kevytyrittäjille”, jotka työllistävät itsensä ja toimivat yrittäjämäisesti perustamatta kuitenkaan yritystä. Myös freenlance-yrittäjä
voi saada tukea, kun freelanceyrittäjä toimii itsenäisenä elinkeinonharjoittajana, toiminimellä (ammatinharjoittajana tai
liikkeenharjoittajana), henkilöyhtiössä (avoin yhtiö, kommandiittiyhtiö), osakeyhtiössä tai osuuskunnassa.
Yksinyrittäjällä tarkoitetaan yksin taloudellista toimintaa harjoittavaa, jolla ei ole palkattua työvoimaa. Yksinyrittäjyys katsotaan
sen mukaisesti mikä on hakijan tilanne hakemushetkellä. Mikäli yrittäjä työllistää itsensä lisäksi 1 - 5 henkilöä mutta on
lomauttanut työntekijänsä, katsotaan tämän kuuluvan ELY-keskusten palveluiden piiriin. Mikäli yrittäjä on irtisanonut
työntekijänsä ja eikä hakuhetkellä työllistä itsensä lisäksi muita, katsotaan hänet yksinyrittäjäksi. Avustuksen edellytyksenä on,
että yritystoiminta on päätoimista.
Tuensaajan on oltava Tervolaan rekisteröity yritys.

HUOM! Voit tallentaa keskeneräisen hakemuksen seuraavasti: klikkaa Tallenna ja jatka myöhemmin -painiketta ja lähetä
itsellesi hakemuslinkki sähköpostiisi. Siitä linkistä pääset jatkamaan hakemuksen täyttöä myöhemmin.

1. Hakijan perustiedot *

Yrityksen nimi:
Y-tunnus (tai
henkilötunnus,
jos Y-tunnusta
ei vielä ole):
YEL-vakuutusnumero:
Yrityksen
YTJ-rekisterin
mukainen kotikunta:
Yritystoiminnan
aloitusajankohta (ytj.f; kaupparekisterin alkupvä):
Yrityksen pankkiyhteys (tilinro):
Yhteyshenkilön
nimi:
Yhteyshenkilön
sähköposti:
Yhteishenkilön
puhelinnumero:

2. Yritysmuoto *
Freelancer
Kevytyrittäjä
Toiminimi
Kommandiittiyhtiö
Osuuskunta
Osakeyhtiö
Muu

3. Yrityksen päätoimiala *

Tilastokeskuksen toimialaluokitus, tarkista tarvittaessa täältä: http://stat.fi/meta/luokitukset/toimiala/001-2008/index.html.

4. Yrityksen päätuotteet ja -palvelut *
Kuvaile lyhyesti, mitä tuotteita ja palveluita pääasiassa tuotat ja tarjoat asiakkaillesi.

5. Yrityksen asiakkaat *
Kuvaile tyypilliset asiakasryhmäsi (esim. kuluttaja-asiakkaat, toiset yritykset tms.).

6. Vakuutan, että olen päätoiminen yksinyrittäjä (alla olevat ehdot 1 ja 2 täyttyvät) *
Toiminnan oikeudellisesta muodosta ja rahoitustavasta riippumatta, yksin taloudellista toimintaa harjoittavaa Suomessa toimiva
päätoiminen yrittäjä on henkilö, jolla:
1) Ei ole palveluksessaan palkattua työvoimaa JA
2) Jolla on yrittäjän eläkevakuutus (YEL-vakuutusnumero) TAI joka voi esittää vähintään vuosittaisen 20 000 euron yrittäjätulon
tai laskutuksen. Mikäli yritys aloittanut alle 6 kk sitten tulee osoittaa, että jo syntynyt tulovirta olisi jatkuessaan johtanut 20 000
euron laskutukseen 12 kuukauden ajanjaksolla.

Kyllä

7. Liitä yrityksen tilinpäätös tai vahvistettu veroilmoitus *
Liitä ensisijaisesti yrityksen tilinpäätös 2019. Mikäli yrityksellä ei ole vahvistettua tilinpäätöstä vuodelta 2019, liitä viimeisin
vahvistettu tilinpäätös. Mikäli yrityksellä ei ole tilinpäätöstietoja, liitä vahvistettu veroilmoitus 2019. Mikäli sinulla ei ole
vahvistettua veroilmoitusta 2019, liitä viimeisin vahvistettu veroilmoitus.

8. Liitä Todistus verojen maksusta TAI verovelkatodistus *
Saat todistuksen Verohallinnon OmaVerosta pankkitunnuksilla kirjautumalla, jolloin se on samantien käytettävissä ja liitettävissä
hakemukseen. Mikäli yrityksellä on verovelkaa, liitä myös Verohallinnon hyväksymä suunnitelma verovelkojen takaisinmaksusta.

9. Vakuutan, että yritystoimintani on ollut kannattavaa ennen koronaepidemiaa *
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. Kannattavan toiminnan arvioinnissa voidaan ottaa huomioon yksinyrittäjän
selvitys poikkeuksellisesta tilanteesta vuonna 2019.

Kyllä

10. Vakuutan tai kirjanpitäjäni vakuuttaa, että koronaepidemia on heikentänyt merkittävästi
yritykseni taloudellista tilannetta 16.3.2020 jälkeen *
Yksinyrittäjän yritystoiminnan taloudellisen tilanteen ja liikevaihdon heikentyminen 16.3.2020 jälkeen on todennettava
jäljennöksillä kirjanpidosta ja/tai tiliotteista (kulut ja myyntituotot). Merkittävänä heikentymisenä voidaan pitää sitä, että
myyntituotot ovat laskeneet 30 % tai enemmän.

Kyllä. Mikäli kirjanpitäjä vakuuttaa, kirjanpitäjän nimi:

11. Onko hakijalle (yritykselle) myönnetty kuluvan vuoden ja kahden edellisen verovuoden aikana
de minimis -tukea? *
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

Ei
Kyllä - Vastaa myös kysymykseen 12!

12. Kirjaa myönnettyjen de minimis -tukien osalta myöntäjä, tuen määrä (euroina) sekä
myöntämispäivämäärä

v. 2020: myöntäjä, tuen määrä (€), pvm
v. 2019: myöntäjä, tuen määrä (€), pvm
v. 2018: myöntäjä, tuen määrä (€), pvm

13. Suunnitelma toiminnan vakauttamiseksi: Aion jatkaa yritystoimintaa koronaepidemian jälkeen
*
Kyllä

14. Kuvaile, miten aiot käyttää avustuksen *
Kerro lyhyesti, mihin tukea käytetään (esim. vuokra, kiinteät kulut tms.). Tukea ei voi käy ää yri äjän oman palkan maksamiseen.

15. Olen tutustunut ja sitoutunut alla kuvattuihin ehtoihin *
Kunnan myöntäessä avustuksen tämän hakemuksen perusteella syntyy avustuksensaajan ja kunnan välille valtionavustuslain
(688/2001) 7 § 3 momentin mukainen sopimus, johon sovelletaan seuraavia ehtoja:
1. Avustusta saa käyttää yksinyrittäjän taloudellisen tilanteen vakauttamiseen koronaepidemian aikana ja sen jälkeen.
2. Avustusta saa käyttää ainoastaan tähän tarkoitukseen.
3. Avustusta ei saa siirtää toisen tahon tai henkilön käytettäväksi
4. Avustuksen määrä on 2 000 euroa.
5. 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).
6. Kunta maksaa avustuksen hakemuksen kohdassa 1 ilmoitetulle pankkitilille.
7. Avustuksensaajan tulee viipymättä palauttaa virheellisesti, liikaa tai ilmeisen perusteettomasti saamansa avustus.
8. Väärinkäyttötapauksessa kunta voi periä maksetun avustuksen takaisin.

Kyllä

16. Annan luvan ilmoittamieni tietojen käsittelyyn avustuksen myöntämiseksi. *
Antamasi tiedot tallentuvat sähköisen lomakkeen lähettämisen yhteydessä Tervolan kunnan Webropol-tietokantaan. Tietoja
hyödynnetään vain koronatuen myöntämiseen liittyen. Tervolan kunta noudattaa toiminnassaan EU:n tietosuoja-asetusta ja
kerää vain välttämättömät henkilötiedote palvelun toteuttamiseksi. Tiedot kirjataan päätöksentekorekisteriin, jossa tehdään
päätös yksinyrittäjien tuen myöntämisestä. Täyttämälla tämän hakemuksen annatte suostumuksen lomakkeella olevien
tietojenne käsittelylle.Tervolan kunnan tietosuoja-asioihin voit perehtyä täällä: http://tervola.fi/kunta-ja-hallinto/tietosuoja/.

Kyllä

17. Vakuutan yllä ja alla antamani tiedot oikeiksi. *
Kyllä

18. Lisää liitteeksi jäljennökset kirjanpidosta ja/tai tiliotteista sen todentamiseksi, miten myynti ja
kustannukset ovat kehittyneet vuonna 2020. *

19.
Vakuutan, että yksinyrittäjän avustushakemuksessa ilmoittamani pankkitili on yritykseni
virallinen tili.
*
Kyllä

20.
Vakuutan, että olen yritykseni nimenkirjoitusoikeuden omaava henkilö.
*
Kyllä

