Anvisningar gällande stödet till ensamföretagare
Ensamföretagare kan ansöka om stöd hos kommunerna för coronasituationen. Ansökan öppnas den
17 april kl. 9.
Ha följande till hands för att ansöka om stöd för ensamföretagare:
•
•
•
•

Bankkoder eller mobilcertifikat för identifiering
Bokslut eller skattedeklaration för 2019 som bildfil (pdf, jpg e.d.)
Kopior över kontoutdrag eller utdrag ur bokföringen för januari–mars 2020 som bildfil (pdf, jpg
e.d.). Av dessa ska framgå hur företagets ekonomi försämrats från och med 16 mars 2020.
Ett intyg över skatteskulder som bildfil (pdf, jpg e.d.), av vilket framgår att dem sökande inte har
skatteskulder. Om den sökande har skatteskulder ska också ett intyg över en betalningsplan som
skattemyndigheten godkänt bifogas. En stödansökan utan betalningsplan kan inte godkännas.

Kontrollera innan du går till ansökan att företaget har rätt hemkommun i uppgifterna i FODS. Läs också
anvisningarna nedan om stödet för ensamföretagare. I slutet av anvisningarna finns en länk till
ansökningsformuläret.

Understöd till ensamföretagare för ekonomiska problem på grund av coronaepidemin
Stödet riktar sig oberoende av företagsform och finansieringssätt till företagare som bedriver ekonomisk
verksamhet, är företagare eller yrkesutövare utan anställd arbetskraft, inklusive frilansföretagare, eller är
företagare på heltid oberoende av verksamhetens juridiska form och finansieringssätt. Med
ensamföretagare avses företagare som på heltid och ensamma bedriver ekonomisk verksamhet i Finland,
oberoende av verksamhetens juridiska form och finansieringssätt.

Detta innebär att stödet för ensamföretagare kan beviljas enskilda näringsidkare eller firmor,
kommanditbolag, öppna bolag, aktiebolag eller andelslag. Stödet kan också beviljas så kallade
”lättföretagare” som sysselsätter sig själva och arbetar under företagsliknande former utan att grunda ett
företag. Med ensamföretagare avses företagare som bedriver ekonomisk verksamhet ensamma och utan
anställd arbetskraft. Också frilansföretagare kan få stöd, förutsatt att de arbetar som självständiga
näringsidkare, med firma (som yrkesutövare eller rörelseidkare) eller i personbolag (öppet bolag,
kommanditbolag), aktiebolag eller andelslag. Understödet är avsett för företagare på heltid.
Ensamföretagande på heltid förutsätter att företagaren är FöPL-registrerad (FöPL-försäkringsnumret
efterfrågas i samband med ansökan) eller kan påvisa minst 20 000 euro i årlig företagsinkomst eller
fakturering. Om företaget grundats för mindre än 6 månader sedan ska man påvisa att det befintliga
kassaflödet, om det hade fortsatt, skulle ha lett till fakturering om 20 000 under en period på 12 månader.

Stödet till ensamföretagare riktar sig specifikt till företagaren. I fråga om ensamföretagare med flera
företag där de arbetar ensamma, beviljas stödet till det företag där företagaren arbetar på heltid.

Förutsättningar för beviljande av stödet

•
•
•

ensamföretagarens ekonomiska situation och omsättning ska ha försämrats på grund av
coronaepidemin från den 16 mars 2020
ensamföretagaren bedöms ha förutsättningar för lönsam affärsverksamhet
En förutsättning för beviljande av stöd till en ensamföretagare är att företagets avsevärt
försämrade ekonomi och minskade omsättning beror på coronaepidemin.

Epidemin bedöms i Finland ha börjat försämra ensamföretagares ekonomi från den 16 mars 2020, när
undantagsförhållanden utlystes och beredskapslagen togs i bruk.

Detta betyder att den sökande i sin ansökan ska kunna påvisa att den avsevärda försämringen i
företagsverksamheten efter den 16 mars 2020 beror på coronaepidemin. Den sökande ombes att i
ansökningsformuläret också intyga att det ekonomiska läget har försämrats avsevärt på grund av
coronaepidemin. Försämringen i fråga om ekonomin och omsättningen i ensamföretagarens
företagsverksamhet efter den 16 mars 2020 ska påvisas med kopior på bokföringen och/eller med
kontoutdrag (utgifter och försäljningsintäkter). Ekonomin bedöms ha försämrats om företagets
försäljningsintäkter har minskat mer 30 procent efter att ha legat på nästan samma nivå under de
föregående 12 månaderna.

Dessutom är det en förutsättning för beviljande av stödet att ensamföretagaren ska bedömas ha
förutsättningar för lönsam affärsverksamhet. Förutsättningarna för lönsam verksamhet bedöms utifrån om
företagsverksamheten enligt bokslutet eller skattedeklarationen för 2019 har varit lönsam. I
ansökningsformuläret ombes den sökande intyga att företagsverksamheten har varit lönsam innan
coronaepidemin. Ensamföretagare med skatteskulder ska ha en plan som godkänts av Skatteförvaltningen
för betalning av skulderna. Dessutom ombes den sökande bifoga bokslutet för 2019/det senaste bokslutet
eller skattedeklarationen för 2019/den senaste skattedeklarationen. Om företagsverksamheten har inletts
senare än 31 december 2019 ska någon annan tillförlitlig utredning lämnas in (kopia på bokföringen samt
ett kontoutdrag). Vid bedömningen av huruvida verksamheten är lönsam kan en utredning som
ensamföretagaren företer över exceptionella omständigheter under 2019 beaktas.

Den sökande ombes även intyga att hen avser fortsätta med företagsverksamheten även efter
coronaepidemin. Dessutom ombes den sökande beskriva hur hen tänker använda stödet för att konsolidera
verksamheten.

Stödet till ensamföretagare är de minimis-finansiering och för att få det krävs att den företagsspecifika
kumulationen tillåter det. Maximibeloppet för de minimis-stöd är 200 000 euro (för företag som
tillhandahåller tjänster för transport av varor som vägtransport högst 100 000 euro) under innevarande och
två föregående skatteår. Stödtagaren ansvarar för att det sammanlagda beloppet av de minimis-stöd som
olika instanser (t.ex. ministerier, myndigheter under ministerierna, Business Finland, Finnvera Abp,
kommuner eller landskapsförbund) inte överskrider denna gräns. Inte alla offentliga som tilldelas företag är

de minimis-stöd. De minimis-stöd känns igen på understödsbeslutet, där beloppet på de minimis-stödet
anges med referens till Europeiska unionens förordning om stöd av mindre betydelse.

För vilka ändamål kan stödet ansökas?

Stödet till ensamföretagare handlar om en ersättning av engångsnatur på 2 000 euro för kalkylmässiga
kostnader för ensamföretagares företagsverksamhet, exempelvis kostnader för lokaler och utrustning som
skaffats för företagsverksamheten samt bokförings- och andra kontorsutgifter. Lön som företagaren själv
lyfter betraktas inte som kostnad för företagsverksamhet vid beviljande av engångsersättningen.

Tanken är att företagaren delvis med hjälp av denna ersättning ska kunna klara sig genom det svåra
ekonomiska läge som coronaepidemin orsakat. Engångsersättningen kan beviljas för kostnader som
uppstått sedan den 16 mars 2020 och sista ansökningsdatum är den 31 augusti 2020. Det handlar om ett
beräkningsmässigt belopp och understödstagaren behöver inte lämna in verifikat över kostnaderna, varken
i samband med ansökan eller i efterhand.

Andra anmärkningar

Kommunerna anmäler de understöd de betalar ut till ensamföretagare till Skatteförvaltningen.

Den som ansöker som understödet ska observera att det, om kommunen godkänner ansökan, uppstår ett
sådant avtal som avses i 7 § 3 mom. i statsunderstödslagen mellan den sökande och kommunen.

Statsunderstödstagaren ska utan dröjsmål betala tillbaka ett statsunderstöd eller en del av det som denne
fått på felaktiga grunder, till för stort belopp eller uppenbart utan grund. Statsunderstödstagaren ska också
betala tillbaka statsunderstödet eller en del av det, om det inte kan användas på det sätt som förutsätts i
det här avtalet.
På eventuella återkrav av statsunderstöd tillämpas bestämmelserna i 5 kapitlet i statsunderstödslagen.

Understödstagaren förbinder sig att vid behov ge den kommun som beviljat understödet, arbets- och
näringsministeriet eller Statens revisionsverk de uppgifter som krävs för att säkerställa att understödet
använts i enlighet med bestämmelserna och avtalsvillkoren. Den kommun som beviljat understödet, arbetsoch näringsministeriet och Statens revisionsverk har rätt att kontrollera understödstagarens konton i
nödvändig omfattning för att säkerställa korrekt användning av understödet.

Ansökan om understöd
Ensamföretagare på heltid kan ansöka om understöd enligt den hemkommun som anges för företaget i
FODS.

