UTKAST TILL ANSÖKAN 9.4.2020/ Uppdaterad 14.4.2020
Bidrag till ensamföretagare
Obs! Ensamföretagare ansöker om stöd hos KOMMUNEN i enlighet med uppgifterna på
denna blankett. Ansökan lämnas till företagets hemkommun (hemkommun i YTJ-registret).
1. BASUPPGIFTER OM DEN SÖKANDE
FO-nummer eller personbeteckning, om FO-nummer
saknas

Företagets namn

Företagsform

FöPL-försäkringsnummer

Hemkommun i företagsregistret

Kontaktperson1

Telefonnr

E-post

Personbeteckning

Starttid för företagsverksamheten

Bankkonto

2. BESKRIVNING AV VERKSAMHETEN
Huvudsaklig bransch2

Huvudprodukter och tjänster

Kundprofil

Jag intygar att min huvudsyssla är ensamföretagare3

☐ Ja
Jag intygar att min företagsverksamhet varit lönsam före coronaepidemin4

Jag intygar att coronaepidemin försvagat ekonomin i mitt företag betydligt efter
den 16 mars 20205

☐ Ja

☐ Ja

Hur har coronaepidemin påverkat min företagsverksamhet efter den 16 mars 2020?

1

Kontaktperson, dvs. företagare som utövar verksamhet
Statistikcentralens branschklassificering, http://stat.fi/meta/luokitukset/toimiala/001-2008/index.html
3
Beroende på verksamhetens juridiska form eller finansieringssättet, kan en person vars huvudsyssla är ensamföretagare i Finland, som inte har avlönad
arbetskraft och som har företagarens pensionsförsäkring (FöPL-försäkringsnummer) eller som kan visa upp en företagarinkomst eller fakturering på minst
20 000 euro per år). Om företaget startats för mindre än 6 månader sedan ska man visa att inkomstflödet skulle ha gett en fakturering på minst 20 000 euro
inom en period på 12 månader.
4
Ensamföretagaren anses ha förutsättningar för lönsam verksamhet, ifall företagsverksamheten varit lönsam enligt bokslutet eller skattedeklarationen 2019.
Om ensamföretagaren har skatteskuld, ska hen ha en plan som Skattemyndigheten godkänt för betalning av skatteskulden. Vid bedömning av verksamhetens
lönsamhet kan man beakta ensamföretagarens utredning om exceptionella förhållanden under 2019.
5
Att ensamföretagarens ekonomi och omsättning försvagats efter den 16 mars 2020 ska visas med kopior av bokföring och/eller kontoutdrag (utgifter och
försäljningsintäkter). Som en avsevärd försvagning kan anses att försäljningsintäkterna minskat 30 procent eller mera.
2

3. DEN SÖKANDES DE MINIMIS6-STÖD
Har den sökande under innevarande eller två föregående skatteår beviljats de minimis-stöd?
☐ Nej

☐ Ja, noggrannare utredning i vidstående tabell
Understödsbeviljaren

Stödets belopp (euro)

Datum för beviljande

4. PLAN FÖR ATT STABILISERA VERKSAMHETEN
Jag avser fortsätta företagsverksamheten efter coronaepidemin
☐ Ja
Hur avser den sökande använda bidraget?

Datum och ort:
Jag intygar med min underskrift att jag gett riktiga uppgifter i denna ansökan. Jag intygar att det bankkonto jag angett är mitt företags officiella bankkonto. Jag intygar att jag har firmateckningsrätt för mitt företag.

Underskrift:________________________________________________________________________________________
Namnförtydligande och ställning i företaget:

5. BILAGOR
Bokslut 2019/senaste bokslut ELLER Skattedeklaration 2019/senaste skattedeklaration
Kopior av bokföringen och/eller kontoutdrag för att visa hur försäljningen och utgifterna utvecklats 2020
Intyg över skatteskuld och om företaget har skatteskuld, en plan för betalning av skatteskulden, vilken Skattemyndigheten
godkänt

6. VILLKOR
Då kommunen beviljar ett bidrag utifrån denna ansökan uppstår det ett avtal mellan bidragsmottagaren och kommunen i enlighet med 7 § 3 mom. I statsunderstödslagen (688/2001). På avtalet tillämpas följande villkor.
Bidraget kan användas för att stabilisera ensamföretagarens ekonomi under coronaepidemin och efter den. Bidraget får användas enbart för detta syfte. Bidraget får inte överföras till en annan part eller en annan person
Bidragets belopp är 2 000 euro. Bidraget är statsunderstöd av mindre betydelse (de minimis-stöd) i enlighet med tillämpningen
av artikel 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionen, (EU) Nr 1407/2013.
Kommunen betalar bidraget till det bankkonto som anges i punkt 1 i ansökan, tidpunkt

6

De minimis-stödet är offentligt företagsstöd vars belopp Europeiska Unionen tolkar som så litet att det inte förvränger konkurrensen eller påverkar handeln
mellan EU-medlemsstater. Företag kan beviljas de minimis-stöd på högst 200 000 euro under tre på varandra följande skatteår. Företag i branschen för
landsvägstransporter kan beviljas de minimis-stöd på högst 100 000 euro. I stödansökan anges, om det är fråga om de minimis-stöd. Företaget ska själv se
till att det totala beloppet av de minimis-stöd genom olika beslut inte överskrider det maximala beloppet. https://tem.fi/vahamerkityksinen-tuki-eli-de-minimis-tuki

Bidragsmottagare ska utan dröjsmål återbetala bidrag som utbetalats felaktigt, för mycket eller utan grund. I fall av missbruk
kan kommunen kräva att bidraget återbetalas.
Bidragsmottagaren förbinder sig att ge den kommun som beviljat bidraget de uppgifter som behövs för att säkerställa att bidraget inte använts i strid med villkoren.

Bidraget för ensamföretagare för ekonomiska svårigheter till följd av coronaepidemin - utkast
till anvisning för företagare

Kommunerna beviljar ensamföretagare bidrag för att stabilisera verksamheten till följd av COVID19-epidemin (nedan coronaepidemin). Ansökningar om bidrag för ensamföretagare handläggs i
kommunerna.
Syftet med coronabidraget för ensamföretagare är att ensamföretagarnas verksamhet ska ha en
ekonomiskt stabil grund under och efter pandemin. Det är fråga om ett verksamhetsbidrag för att
täcka utgifter inom näringsidkande. Stödet är tidsbundet och gäller enbart för att sköta den akuta
likviditetskrisen till följd av pandemin.
För vem
Bidraget är avsett för företagare oavsett företagsform och sättet att finansiera verksamheten och
som
 ensam utövar affärsverksamhet, är företagare eller näringsidkare utan avlönad arbetskraft,
inklusive freelanceföretagare.
 är företagare i huvudsyssla, oavsett verksamhetens juridiska form eller sättet att finansiera
verksamheten.
Företagare och utöver sig själva sysselsätter högst fyra personer, kan ansöka om finansering i bidragsform av NTM-centralen (Finansiering till företag i undantagstillståndet som orsakats av coronaviruset) och företag, som sysselsätter fem eller fler personer, kan ansöka om finansiering i bidragsform (utvecklingsfinansiering av affärsverksamhet i störningssituationer) av Business Finland.
Mera information: https://tem.fi/koronavirus/toimintaohjeita-yrityksille
Med ensamföretagare avses företagare i huvudsyssla som verkar i Finland och ensam utövar
affärsverksamhet, oavsett verksamhetens juridiska form eller sättet att finansiera verksamheten.
Det här innebär att bidraget för ensamföretagare kan beviljas enskilda näringsidkare eller firmor,
kommanditbolag, öppna bolag, aktiebolag eller andelslag. Bidrag kan även beviljas s.k. lättföretagare, som sysselsätter sig själva och verkar på ett liknande sätt som företagare utan att grunda ett
företag. Ensamföretagare är en som utövar affärsverksamhet ensam utan avlönad arbetskraft.
Även freelanceföretagare kan få bidrag då freelanceföretagaren verkar som en enskild näringsidkare, genom en firma (näringsidkare eller affärsidkare), genom personbolag (öppet bolag, kommanditbolag), i aktiebolag eller andelslag.
Bidraget är avsett för företagare i huvudsyssla. Ensamföretagare i huvudsyssla ska vara registrerade i FöPL-registret (i ansökan begärs numret på FöPL-försäkringen), eller som kan visa en företagarinkomst eller fakturering på minst 20 000 euro per år. Om företaget startats för mindre än 6
mån.sedan ska man visa att det uppkomna inkomstflödet skulle leda till en fakturering på minst 20
000 euro inom en period på 12 månader.

Bidraget för ensamföretagare beviljas företagarspecifikt. Om ensamföretagaren har flera företag
där hen jobbar ensam, beviljas bidraget till det företag som företagaren har som huvudsyssla.
Förutsättningar för att bidrag ska beviljas



ensamföretagarens ekonomi och omsättning har försvagats efter den 16 mars 2020 till följd
av coronaepidemin
ensamföretagaren bedöms ha förutsättningar för lönsam affärsverksamhet.

Förutsättningen för att bidraget för ensamföretagare ska beviljas är att att företagets ekonomi
försvagats avsevärt och omsättningen minskat till följd av coronaepidemin. Epidemin bedöms ha börjat påverka ensamföretagarens ekonomi i Finland efter den 16 mars 2020, då undantagsförhållanden konstaterades och beredskapslagen togs i användning.
Det här innebär att den sökande i ansökan ska visa att den avsevärda försvagningen i affärsverksamheten efter den 16 mars 2020 är en följd av coronaepidemin. Den sökande ska på ansökningsblanketten intyga att hens ekonomi försvagats avsevärt till följd av coronaepidemin. Ensamföretagarens ekonomi och nedgången i omsättningen efter den 16 mars 2020 ska intygas
med kopior av bokföringen och/eller kontoutdrag (utgifter och försäljningsintäkter).
Ekonomin anses ha försvagat om företagets omsättning sjunkit över 30 procent efter att ha hållit
så gott som samma nivå de föregående 12 månaderna. Om det är fråga om företagsverksamhet
av säsongkaraktär, kan den genomsnittliga utvecklingen i affärsverksamheten granskas.
Dessutom är en förutsättning för bidraget att ensamföretagaren anses ha förutsättningar för
lönsam verksamhet. Det anses finnas förutsättningar för lönsam verksamhet, ifall företagsverksamheten varit lönsam i bokslutet eller skattedeklarationen 2019. I ansökan ska den sökande
intyga att företagsverksamheten varit lönsam före coronaepidemin. Om ensamföretagaren har
skatteskuld ska hen ha en av Skattemyndigheten godkänd plan för betalning av skattskulden.
Den sökande ska till ansökan bifoga en kopia på bokslutet 2019/det senaste bokslutet eller
skattedeklarationen 2019/den senaste skattedeklarationen. Om företagsverksamheten startats
efter den 31 december 2019 ska en annan tillförlitlig utredning lämnas (kopia av bokföringen och
kontoutdraget). Dessutom ska den sökande till ansökan bifoga ett intyg över skatteskuld och om
företaget har skatteskuld ska till ansökan bifogas en av skattemyndigheten godkänd plan för betalning av skatteskulden. Vid bedömning av verksamhetens lönsamhet kan man beakta ensamföretagarens utredning om exceptionella förhållanden under 2019.
Den sökande ska även intyga att hen avser fortsätta företagsverksamheten efter coronaepidemin. Den sökande ska även beskriva hur hen avser använda bidraget för att stabilisera sin verksamhet.
Bidraget för ensamföretagare är de minimis-finansiering och för att få det krävs att företagets de
minimis-ackumulation inte är nådd. Det maximala beloppet för de minimis-finansieringen är 200
000 euro (för företag inom varutransport på landsvägar högst 100 000 euro) under innevarande
och två föregående skatteår. Bidragsmottagaren ansvarar för att de minimis-stöd som beviljats
av olika parter (t.ex. ministerier, myndigheter underställda ministerier, Business Finland, Finnvera Abp, kommuner och landskapsförbund) inte överskrider detta belopp. Allt offentligt stöd för
företag är inte de minimis-stöd. De minimis-stöd känner man igen på ett beslut, där man konstaterar beloppet av de minimis-stöd och hänvisar till Europeiska unionens förordning om stöd av
mindre värde.
Bidrag beviljas i hela landet
För vilka syften kan bidrag sökas

Ensamföretagarens bidrag är ett engångsbelopp på 2 000 euro för ensamföretagarens kalkylerade
utgifter i företagsverksamhet, såsom utgifter för lokaler och utrustning som skaffats för företagsverksamheten samt bokförings- och övriga byråkostnader. Då engångsersättningen beviljas ses
inte lön som företagaren tar ut som en utgift i företagsverksamheten.
Delvis med denna ersättning ska ensamföretagaren klara de utmaningar i ekonomin som coronavirusepidemin medför. Engångsersättningen kan beviljas för utgifter som uppstått efter den 16 mars
2020 och det sista ansökningsdatumet för bidraget är den 31 augusti 2020. Det är fråga om ett kalkylerat belopp och bidragsmottagaren har ingen skyldighet att visa upp verifikat för utgifterna vid
ansökan om bidrag eller i efterhand

Annat att beakta:
I enlighet med 4 § i lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet ses som beskattningsbar inkomst de inkomster som erhållits som pengar eller förmåner i penningvärde i näringsverksamheten. Eftersom stöden/bidragen i fråga inte stadgas som skattefria, är de beskattningsbar inkomst
för företaget. Inkomsterna i fråga är inkomst från företagsverksamhet, som ska redovisas som inkomst i bokföringen.
Kommunerna meddelar bidragen som betalats till ensamföretagarna till Skattemyndigheten.
Den som söker bidrag ska beakta att då kommunen godkänner ansökan uppstår ett avtal mellan
den sökande och kommunen i enlighet med 7 § 3 mom. i statsunderstödslagen. Bidragsmottagare
kan utifrån avtalet utan dröjsmål återbetala bidrag som utbetalats felaktigt, för mycket eller utan
grund. I fall av missbruk kan kommunen kräva att bidraget ska återbetalas. Bidragsmottagaren förbinder sig att vid behov ge bidragets beviljare de uppgifter som behövs för att säkerställa att bidraget inte ansökts i strid med villkoren för bidraget.
Den kommun som beviljat bidraget samt arbets- och näringsministeriet har rätt att i efterhand
granska, för vilka syften bidraget använts.
Att ansöka om bidrag
Bidrag kan ansökas av företagets hemkommun. Länk till kommunförbundets webbplats där det
finns samlad information eller en lista med kontaktpersoner som bilaga.
OM DU HAR FRÅGOR om bidraget för ensamföretagare, kan du kontakta kontaktpersonen i din
hemkommun:
Länk till kommunförbundets webbplats där det finns samlad information eller en lista med kontaktpersoner som bilaga.

