YKSINYRITTÄJÄTUKI – SYSMÄN KUNTA
Täytetty lomake lähetetään joko postitse Sysmän kunta, Kirjaamo, Valittulantie 5, 19700 Sysmä, kirjeeseen viitteeksi:
yksinyrittäjän tuki TAI tuomalla hakemuksen kunnanviraston seinässä olevaan postilokeroon TAI tuomalla lomakkeen kunnan asiointipisteeseen arkisin klo 9-15, sisään pääsee soittamalla ovikelloa.
HUOMAA PAKOLLISET LIITTEET KOHDASSA 5!
Hakemukset käsitellään saapumisjärjestyksessä.

1. HAKIJAN PERUSTIEDOT
Y-tunnus tai henkilötunnus, jos Y-tunnusta ei ole

Yrityksen nimi

Yritysmuoto

YEL-vakuutusnumero

Yrityksen YTJ-rekisterin mukainen kotikunta

Yhteyshenkilö1

Puhelin

Sähköposti

Henkilötunnus

Yritystoiminnan aloitusajankohta

Pankkiyhteys

2. TOIMINNAN KUVAUS
Päätoimiala2

Päätuotteet ja palvelut

Asiakasprofiili

Vakuutan, että olen päätoiminen yksinyrittäjä3

☐ Kyllä

1

Vakuutan, että yritystoimintani on ollut kannattavaa ennen koronaepidemiaa4

Vakuutan, että koronaepidemia on heikentänyt merkittävästi yritykseni taloudellista
tilannetta 16.3.2020 jälkeen5

☐ Kyllä

☐ Kyllä

Yhteyshenkilö eli toimintaa harjoittava yrittäjä.
Tilastokeskuksen toimialaluokitus, http://stat.fi/meta/luokitukset/toimiala/001-2008/index.html
3
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 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.
4
Yksinyrittäjällä arvioidaan olevan edellytykset kannattavaan toimintaan, mikäli yritystoiminta on ollut kannattavaa vuoden 2019 tilinpäätökseen tai veroilmoitukseen 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.
5
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.
2

Miten koronaepidemia on vaikuttanut yritykseni toimintaan 16.3.2020 jälkeen?

3. HAKIJAN DE MINIMIS6 -TUET
Onko hakijalle myönnetty kuluvan vuoden ja kahden edellisen verovuoden aikana de minimis -tukea?
☐ Ei

☐ Kyllä, tarkempi selvitys oheisessa taulukossa
Tuen myöntäjä

Tuen määrä (euro)

Myöntämispäivämäärä

4. SUUNNITELMA TOIMINNAN VAKAUTTAMISEKSI
Aion jatkaa yritystoimintaa koronaepidemian jälkeen
☐ Kyllä
Miten hakija aikoo käyttää avustuksen?

Päivänmäärä ja paikka:
Vakuutan allekirjoituksellani tässä hakemuksessa antamani tiedot oikeiksi. Vakuutan, että ilmoittamani pankkitili on
yritykseni virallinen tili. Vakuutan, että olen yritykseni nimenkirjoitusoikeuden omaava henkilö.
Hakemalla tukea hyväksyn kohdan 6. ehdot.

Allekirjoitus:________________________________________________________________________________________

Nimenselvennys ja asema yrityksessä:_________________________________________________________________

Päivämäärä ja paikka:________________________________________________________________________________

5. LIITTEET
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

6

De minimis -tuki tarkoittaa julkista yritystukea, jonka määrän Euroopan Unioni on tulkinnut niin vähäiseksi, ettei se vääristä kilpailua tai vaikuta EUjäsenvaltioiden 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

6. EHDOT
Kunnan myöntäessä avustuksen tämän hakemuksen perusteella syntyy avustuksensaajan ja Sysmän 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). *
Kunta maksaa avustuksen hakemuksen kohdassa 1 ilmoitetulle pankkitilille, kun kunta on tehnyt myönteisen päätöksen ja
TEM on tehnyt avustuspäätöksen kunnalle.
Avustuksensaajan tulee viipymättä palauttaa virheellisesti, liikaa tai ilmeisen perusteettomasti saamansa avustus. Väärinkäyttötapauksessa kunta voi periä maksetun avustuksen takaisin.
Avustuksen saaja sitoutuu antamaan tarvittaessa avustuksen myöntäneelle kunnalle tarvittavat tiedot sen varmistamiseksi,
että avustusta ei ole käytetty ehtojen vastaisesti.
* Tähän avustukseen sisältyy de minimis -tukea 2000 euroa. Komission asetuksen (EU) N:o 1407/2013 Euroopan unionin toiminnasta tehdyn
sopimuksen 107ja 108 artiklan soveltamisesta vähämerkityksiseen tukeen (Euroopan unionin virallinen lehti L 352, 24.12.2013) perusteella
julkista tukea voidaan yritykselle myöntää de minimis -tukena enintään 200 000 euroa (Maanteiden tavarankuljetuspalveluja tarjoaville yrityksille tuen määrä on enintään100 000 euroa) kuluvan verovuoden ja kahden sitä edeltäneen verovuoden muodostaman jakson aikana. Deminimis -tukien enimmäismäärään lasketaan avustuksen saajan de minimis -tukien lisäksi myös ne Suomessa myönnetyt de minimis -tuet, jotka
on myönnetty saman konsernin muille suomalaisille yrityksille tai muille sellaisille suomalaisille yrityksille, joilla on avustuksen saajayhtiöön
muu komission asetuksen (EU) N:o1407/2013 artiklan 2 kohdan 2 mukainen sidos. Avustuksen saaja vastaa siitä, että eri tahojen (mm. ministeriöt, ministeriöiden alaiset viranomaiset, Business Finland, Finnvera Oyj, kunnat, maakuntien liitot) myöntämien de minimis -tukien yhteismäärä ei ylitä tätä määrää. Avustuksen saaja on velvollinen ilmoittamaan kunnalle kaikkien itse saamiensa sekä muiden edellä tarkoitettujen
läheisyhtiöiden saamien de minimis -tukien määrät ja myöntöajankohdat.

