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Yksinyrittäjien tuki koronavirustilanteessa
Yksinyrittäjät voivat hakea Sonkajärven kunnalta työ- ja elinkeinoministeriön rahoittamaa 2 000 euron suuruista
avustusta toiminnan vakauttamiseen koronaepidemiasta johtuen.
Hallitus suuntaa tukiin yhteensä 250 miljoonaa euroa. Työ- ja elinkeinoministeriö myöntää rahoituksen kunnille
laskennallisena osuutena siinä suhteessa, kun kunnassa on yksinyrittäjiä. Sonkajärven kunta on hakenut tuen
myöntämiseen valtionavustusta 122 218 euroa, jolla voidaan myöntää tukea 61 yksinyrittäjälle.
Yksinyrittäjä hakee avustusta yrityksen kotikunnasta (YTJ-rekisterin mukainen kotikunta). Avustus on tarkoitettu
yksinyrittäjän laskennallisiin, yritystoiminnasta aiheutuneisiin kustannuksiin, kuten yritystoimintaa varten hankittujen tilojen ja laitteiden kustannukset sekä kirjanpito- ja muut toimistomenot. Kertakorvausta myönnettäessä
yritystoiminnasta aiheutuneena kustannuksena ei pidetä yrittäjän itselleen nostamaa palkkaa.
Tuki on määräaikainen ja voimassa vain koronasta johtuvan akuutin maksuvalmiuskriisin hoitamiseksi. Tuki voidaan myöntää 16.3.2020 alkaen syntyneisiin kustannuksiin ja avustuksen viimeinen hakupäivä on 31.8.2020.
Hakemukset käsitellään kunnassa saapumisjärjestyksessä.

Kenelle avustus on tarkoitettu
Avustus on tarkoitettu yritysmuodosta ja rahoitustavasta riippumatta yrittäjälle, joka
 harjoittaa yksin taloudellista toimintaa, on yrittäjä tai ammatinharjoittaja, jolla ei ole palveluksessaan palkattua työvoimaa, mukaan lukien freelanceryrittäjät
 on päätoiminen yrittäjä, riippumatta toiminnan oikeudellisesta muodosta ja rahoitustavasta.
Yksinyrittäjällä tarkoitetaan yksin taloudellista toimintaa harjoittavaa Suomessa toimivaa päätoimista yrittäjää,
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 yrityksen kuuluvan ELY-keskusten palveluiden piiriin. Mikäli yrittäjä on irtisanonut työntekijänsä eikä hakuhetkellä työllistä itsensä lisäksi muita, katsotaan hänet yksinyrittäjäksi.
Päätoimiselta yksinyrittäjältä edellytetään, että yrittäjä on YEL-rekisterissä tai voi esittää vähintään vuosittaisen
20 000 euron yrittäjätulon tai laskutuksen. Mikäli yritys on aloittanut toimintansa alle 6 kuukautta sitten, tulee
sen osoittaa, että jo syntynyt tulovirta olisi jatkuessaan johtanut 20 000 euron laskutukseen 12 kuukauden ajanjaksolla.

Avustuksen myöntämisen edellytykset
Tuen ehtona on, että yksinyrittäjän taloudellinen tilanne ja liikevaihto ovat heikentyneet koronaepidemian takia
16.3.2020 jälkeen ja että yksinyrittäjällä arvioidaan olevan edellytykset kannattavaan liiketoimintaan.
Hakijan tulee hakemuksessaan osoittaa, että yritystoiminnan merkittävä heikkeneminen 16.3.2020 jälkeen johtuu
koronaepidemiasta. Hakijan tulee myös vakuuttaa, että taloudellinen tilanne on merkittävästi heikentynyt
koronaepidemiasta johtuen.
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Taloudellisen tilanteen tulkitaan heikentyneen, mikäli yrityksen liikevaihto on laskenut yli 30 % pysyttyään lähes
samalla tasolla edellisen 12 kuukauden ajanjaksolla. Mikäli on kysymys sesonkiluonteisesta yritystoiminnasta, voidaan tarkastella keskimääräistä liikevaihdon kehitystä.
Lisäksi avustuksen myöntämisen edellytyksenä on, että yksinyrittäjällä arvioidaan olevan edellytykset kannattavaan toimintaan. Kannattavaan toimintaan arvioidaan olevan edellytykset, mikäli yritystoiminta on ollut kannattavaa vuoden 2019 tilinpäätökseen tai veroilmoitukseen perustuen. Mikäli yksinyrittäjällä on verovelkaa, hänellä tulee olla Verohallinnon hyväksymä suunnitelma verovelan maksamiseksi.
Hakijaa pyydetään liittämään hakemukseen:
 Tilinpäätös 2019/viimeisin tilinpäätös TAI Veroilmoitus 2019/viimeisin veroilmoitus
 Jäljennökset kirjanpidosta ja/tai tiliotteista sen todentamiseksi, miten myynti ja kustannukset ovat kehittyneet 2020
 Todistus veroveloista ja mikäli yrityksellä on verovelkaa, Verohallinnon hyväksymä suunnitelma verovelan
maksamiseksi
Hakijaa pyydetään vakuuttamaan, että aikoo jatkaa yritystoimintaansa koronaepidemian jälkeen. Lisäksi hakijaa
pyydetään kuvaamaan, miten aikoo käyttää saamansa avustuksen toimintansa vakauttamiseksi.
Yksinyrittäjän avustus on de minimis -rahoitusta ja sen saaminen edellyttää, että yrityksen de minimis –kumulaatiossa on tilaa. De minimis -rahoituksen enimmäismäärä on 200 000 euroa (maanteiden tavaraliikenteen yritykselle enintään 100 000 euroa) kuluvan ja kahden edellisen verovuoden aikana.

Muuta huomioitavaa
Sonkajärven kunta ilmoittaa yksinyrittäjille maksamansa avustukset Verohallinnolle.
Sonkajärven kunnalla sekä työ- ja elinkeinoministeriöllä on oikeus tarkastaa jälkikäteen, mihin tarkoitukseen tuki
on käytetty.

Avustuksen hakeminen
Avustusta haetaan ensisijaisesti sähköisesti osoitteessa:
https://sonkajarvi.epalvelu.fi/palvelut/hallinto/Yksinyrittajan_avustus_2170036.html
Mikäli hakijalla ei ole mahdollista tehdä hakemusta sähköisesti, sen voi toimittaa postitse osoitteeseen:
Sonkajärven kunta, Lepokankaantie 2, 74300 Sonkajärvi. Pdf-lomake on tulostettavissa kunnan nettisivuilta
osoitteesta: https://www.sonkajarvi.fi/Suomeksi

Lisätietoja yksinyrittäjätuesta
Kunnanjohtaja Simo Mäkinen, puh. 0400 571 091, simo.makinen@sonkajarvi.fi
Palvelusihteeri Sirpa Remes, puh. 040 675 0006, sirpa.remes@sonkajarvi.fi
Kysymyksiä ja vastauksia yksinyrittäjien tuesta löytyy osoitteesta:
https://tem.fi/kysymyksia-ja-vastauksia-koronasta-ja-yksinyrittajista

