STÖD FÖR ENSAMFÖRETAGARE MED EKONOMISKA SVÅRIGHETER PÅ GRUND AV
CORONAEPIDEMIN – ANVISNINGAR FÖR ANSÖKAN
Texten grundar sig på den anvisning som Arbets- och näringsministeriet (TEM) publicerade 9.4.2020
Kommunerna beviljar stöd för ensamföretagare för att stabilisera verksamheten som orsakats av COVID-19epidemin (senare coronaepidemin). Kommunerna behandlar ensamföretagarnas ansökan om stöd. Syftet
med coronastödet för ensamföretagare är att få företagens ekonomiska situation till ett hållbarare botten
under pandemin och efter den. Det är fråga om ett verksamhetsstöd som beviljas för att täcka kostnader
för företagarnas egentliga företagsverksamhet. Stödet är tidsbegränsat och i kraft bara för att sköta den
akuta likviditetskrisen som orsakats av pandemin.
För vem
Stödet beror inte på företagsform och finansieringssätt. Det är avsedd för företagare som



bedriver affärsverksamhet ensam som en företagare eller yrkesutövare och inte har anställd
arbetskraft; även frilansföretagare
är företagare på heltid oberoende av verksamhetens juridiska form eller finansieringssätt.

Företagare som utöver sig själva sysselsätter högst fyra andra personer kan ansöka om finansiering i
stödform hos NTM-centralen (NTM-centralernas finansiering till företag i undantagstillståndet som orsakats
av coronaviruset). Företag som sysselsätter fem personer eller flera kan ansöka om finansiering i stödform
(utvecklingsfinansiering av affärsverksamhet i störningssituationer) hos Business Finland. Mer information
bl.a. https://www.keuke.fi/aktuellt/krisradgivningen/
OBS! Om företaget har beviljats någon annan form av coronastöd, till exempel Business Finlands
förhandsutredningsfinansiering, kan företaget inte ansöka om stöd för ensamföretagare. Stöd kan inte
beviljas två gånger för samma ändamål.
Med ensamföretagare avses en företagare som ensam och på heltid, oberoende av företagsform och
finansieringssätt, bedriver ekonomisk verksamhet i Finland. Detta betyder att stödet för ensamföretagare
kan beviljas privata näringsidkare eller firmanamn, kommanditbolag, öppna bolag, aktiebolag eller
andelslag. Till och med så kallade ”lättföretagare” som sysselsätter sig själva och bedriver företagsliknande
verksamhet utan att ha ett eget företag kan få stöd. Med ensamföretagare avses en företagare som ensam
bedriver ekonomisk verksamhet och som inte har anställd arbetskraft. Även frilansföretagare kan få stöd,
om de bedriver verksamhet som självständiga näringsidkare, med ett firmanamn (näringsidkare eller
handelsidkare), eller i ett personbolag (öppet bolag, kommanditbolag), aktiebolag eller andelslag.
Stödet är avsedd för företagare på heltid. En företagare anses bedriva sin verksamhet på heltid om hen
har en FöPL-försäkring (i ansökan ska man fylla i FöPL-försäkringsnumret) eller om hen kan visa upp en
företagarinkomst eller fakturering på minst 20 000 euro per år. Om företaget har varit verksamt under 6
månader, ska företagaren bevisa att det redan förverkligade inkomstflödet skulle ha lett till fakturering på
minst 20 000 euro under en tidsperiod på 12 månader.
Stödet för ensamföretagare beviljas per företagare. Om ensamföretagaren äger flera företag och arbetar
ensam i dem, beviljas understödet det företag i vilket företagaren bedriver verksamhet på heltid.

Förutsättningar för stödet



ensamföretagarens ekonomiska situation och omsättning har försämrats efter den 16 mars 2020
till följd av coronaepidemin
ensamföretagaren bedöms ha förutsättningar för fortgående lönsam verksamhet.

En förutsättning för att ensamföretagaren beviljas stödet är att företagets ekonomiska situation och
omsättning har försämrats till följd av coronaepidemin. Epidemin uppskattas ha börjat påverka
ensamföretagarna och försämra deras omsättning i Finland efter den 16 mars 2020, då det konstaterades
att det i landet råder undantagsförhållanden och beredskapslagen togs i bruk. Detta betyder att den
sökande ska i sin ansökan kunna bevisa att verksamheten har försämrats avsevärt efter 16 mars 2020 och
att detta beror på coronaepidemin. Den som fyller i ansökningsblanketten bes också försäkra att den
ekonomiska situationen har försämrats avsevärt på grund av coronaepidemin. Att ensamföretagarens
ekonomiska situation och omsättning har försämrats efter den 16 mars 2020 ska bevisas med kopior av
bokföringen och/eller kontoutdrag (kostnader och försäljningsintäkter). Den ekonomiska situationen anses
ha försämrat om företagets försäljningsintäkter har minskat med över 30 procent efter att ha varit på
ungefär samma nivå under föregående 12 månader.
En ytterligare förutsättning för beviljandet av understöd är att ensamföretagaren bedöms ha
förutsättningar för lönsam affärsverksamhet. Detta betyder att affärsverksamheten på grund av bokslutet
för år 2019 eller skattedeklarationen ska ha varit lönsamt. Den sökande ska i sin ansökan försäkra att
företagsverksamheten har varit lönsamt innan coronaepidemin. Om ensamföretagaren har skatteskulder,
behövs även en av Skattemyndigheten godkänd betalningsplan för skulderna. Betalningsplanen ska bifogas
till ansökan. Till ansökan ska även bifogas bokslutet för år 2019/senaste bokslutet eller skattedeklarationen
för år 2019/senaste skattedeklarationen. (Bilagornas filformat ska vara pdf eller någon av de vanligaste
bildformaten.) Om företagsverksamheten har inletts efter den 31 december 2019, ska man lämna in en
annan pålitlig redogörelse (kopia av bokföringen och kontoutdrag). Vid bedömningen av verksamhetens
lönsamhet kan även ensamföretagarens redogörelse om den exceptionella situationen år 2019 beaktas.


Till ansökan ska bifogas följande dokument:
Bokslutet för år 2019/senast upprättade bokslutet eller skattedeklarationen för år 2019/senaste
skattedeklarationen eller en förklaring att företaget är grundad efter 1.1.2020 (pdf, de vanligaste
bildformaten)



Kopior av bokföringen och/eller kontoutdrag för att bevisa hur försäljningen och kostnaderna har
utvecklats 2020 (pdf, de vanligaste bildformaten)



Intyg över betalning av skatter eller intyg över skatteskulder (pdf, de vanligaste bildformaten)



Om företaget har skatteskulder, även en av Skattemyndigheten godkänd betalningsplan för skulderna
(pdf, de vanligaste bildformaten)
Sökanden bes även försäkra att de ämnar fortsätta sin företagsverksamhet när coronaepidemin är över.
Sökanden bes även beskriva hur de ämnar använda det stöd som de beviljas för att stabilisera sin
verksamhet.
Stödet för ensamföretagare är de minimis-stöd, vilket förutsätter att det nya stödbeloppet inte får
överskrida det tillåtna maxbeloppet av de minimis-stöd för företaget. Ett företag kan beviljas högst 200 000
euro i de minimis-stöd (företag inom vägtransportsektorn högst 100 000 euro) under innevarande skatteår
och de två föregående skatteåren. Den som beviljas stöd ansvarar för att totalbeloppet av de minimis-stöd
som beviljats av olika myndigheter (t.ex. TE-byrån, ministerierna samt dem underlydande statliga
förvaltningsmyndigheter, Business Finland, Finnvera Oy, kommunerna och landskapsförbunden) inte

överskrider det tillåtna maxbeloppet. Allt offentligt stöd som riktas till företag är inte de minimis-stöd.
Kännetecknande för de minimis-stöd är att det i stödbeslutet konstateras hurdan andel av hela beloppet är
de minimis-stöd. I beslutet ska även finnas en hänvisning till förordningen om Europeiska unionens
funktionssätt på stöd av mindre betydelse.
För vilka ändamål kan man ansöka om stöd
Stödet för ensamföretagare är ett engångsbelopp på 2 000 euro som får användas för att täcka
ensamföretagarens kalkylmässiga, av företagsverksamhet orsakade kostnader. Dessa kostnader är till
exempel kostnader för lokaler och utrustning som anskaffats för företagsverksamhet samt bokförings- och
kontorsavgifter. Lön som företagaren lyft för sitt eget bruk beaktas inte som företagsverksamhetens
kostnad när engångsbeloppet beviljas. Ensamföretagaren ska delvis tack vare detta stöd klara sig av den
utmanande ekonomiska situation som coronavirusepidemin orsakat. Engångsbeloppet kan beviljas för
kostnader som uppstått mellan den 16 mars och den 31 augusti 2020. Ansökan ska göras senast 30.9.2020.
Kommunerna beviljar stödet enligt det anslag som de fått från staten. Därför är det dock möjligt att
ansökan stängs redan tidigare om anslaget tar slut.
Det är fråga om ett kalkylmässigt belopp. Den som beviljas understödet har inte skyldighet att uppvisa
verifikat för utgifterna, varken när man ansöker om understödet eller i efterhand.
Övrigt att observera:
Kommunerna informerar Skatteförvaltningen av alla stödbelopp som de utbetalat till ensamföretagare.
Sökanden ska beakta att om kommunen beviljar stödet ingår sökanden och kommunen ett avtal i enlighet
med det som föreskrivs i 7 § 3 kap. i statsunderstödslagen. Den som beviljats stöd ska utan dröjsmål
återbetala understödet om det utbetalats felaktigt, till för stort belopp eller uppenbarligen utan grund. I
händelse av oegentligheter kan kommunen återkräva understöd som redan betalats ut. Den som beviljats
stöd förbinder sig att vid behov ge den instans som beviljat stödet nödvändiga uppgifter för att säkerställa
att stödet inte har ansökts i strid med stödvillkoren. Den kommun som beviljat stödet samt arbets- och
näringsministeriet har rätt att i efterhand kontrollera hur stödet har använts.
Så här ansöker man om stödet
En ensamföretagare vars företag enligt Företags- och organisationsdatasystemets YTJ register har
hemkommun i Borgnäs, Högfors, Kervo, Nurmijärvi, Sibbo, Träskända eller Tusby, kan ansöka om ett 2 000
euros stöd i coronavirussituationen. Stöder är ett engångsbelopp. Anvisningar för ansökan och den
elektroniska ansökningsblanketten öppnas på webbsidan https://www.keuke.fi/aktuellt/stodet-forensamforetagare/
Om du har frågor eller behöver råd i hur man fyller i den elektroniska ansökningsblanketten, ring: tfn
050 523 8897, mån.–fre. kl. 9–16 eller boka tid hos företagsrådgivning via den elektroniska
tidsbeställningen på Keukes webbsidor.
Om ditt företags hemkommun inte är i Keukes verksamhetsområde, ska du kontakta utvecklingsbolaget i
ditt eget område eller företagsrådgivningen i ditt företags hemkommun.

