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OHJELMA
• Yleistä yksinyrittäjän korona-avustuksesta – Jouko Hautamäki, Porin kaupunki
• Kokemuksia tähän mennessä avustuksen hakemisesta
– Heikki Nurmi, Rauman kaupunki
– Marko Rajamäki, Kankaanpään kaupunki
– Antti Kokkila, Prizztech
• Kysymyksiä ja vastauksia

Yksinyrittäjien korona-avustus
•

•

•

Kenelle?
– 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:
• YEL-vakuutuksen piirissä TAI jos yrittäjätulo vuodessa vähintään 20000 euroa
– Yritystoiminta ollut ennen koronavirusepidemiaa kannattavaa
• Vuoden 2019 tilinpäätös tai ennakkoveroilmoitus
• Ei verovelkaa TAI verovelasta on verottajan hyväksymä maksusuunnittelma
– Koronaepidemia on heikentänyt merkittävästi yrityksen taloudellista tilannetta
• 16.3.2020 jälkeen todennettavissa vähintään 30 % myyntituottojen lasku
– Yrittäjä aikoo jatkaa toimintaansa koronaepidemian jälkeen
Paljonko?
– 2000 euroa – yrittäjäkohtainen! (ei samalle yrittäjälle, vaikka olisi eri yritys)
– De minimis –säännösten alaista ja veronalaista tuloa
Milloin?
– 16.3. – 31.8. välisenä aikana syntyviin kustannuksiin. Haku päättyy kun myöntövaltuus on käytetty tai
viimeistään 30.9.

Yksinyrittäjän korona-avustuksen
hakeminen
•

Haetaan yrityksen kotikunnasta
– Tarkasta oman yrityksen kotikunta www.ytj.fi
– Porissa ohje hakemuksen täyttöön ja linkki sähköiseen hakemukseen (vahva tunnistautuminen)
https://www.businesspori.fi/ohjeyrittajille
– Hakemuksen täytössä tarvitaan lisäksi:
• Toimiala (kuten merkitty kaupparekisteriin, ks. www.ytj.fi)
• Verovelkatodistus ja mahdollinen maksusuunnitelma (OmaVerosta www.vero.fi)
• Tilinpäätös 2019/viimeisin tilinpäätös TAI Yrityksen veroilmoitus 2019/viimeisin veroilmoitus
• Jäljennökset kirjanpidosta ja/tai tiliotteista sen todentamiseksi, miten myynti ja kustannukset
ovat kehittyneet 2020
• Vapaamuotoinen kuvaus, miten koronapoikkeustilanne on vaikuttanut toimintaan, esim.
paljonko työtilaukset ovat vähentyneet, peruuntuneet tms. ja miten tämä on vaikuttanut
liiketoiminnan pudotukseen.
• Suunnitelma toiminnan vakauttamiseksi (vapaamuotoinen sanallinen kuvaus, miten avustus
käytetään)

Yksinyrittäjän korona-avustushakemuksen
käsittely
•

•

Porissa
– Prizztech esikäsittelee hakemuksen (=varmistaa hakemuksen kriteerienmukaisuuden)
– Kaupunki tekee päätöksen ns. viranhaltijapäätöksenä
– Kaikki päätökset julkaistaan internetissä Porin kaupungin sivuilla
– Muutoksenhakukelpoinen päätös
Tilastoja Porista (tilanne 4.5.)
– 490 hakemusta
– 313 myönteistä avustuspäätöstä, 7 hylättyä
– Hylkysyitä: väärä kotikunta, ei todennettavaa liikevaihtoa ennen koronaepidemiaa, ei
vaikutusta taloudelliseen tilanteeseen, verovelasta ei maksusuunnitelmaa
– N. 40 % kaikista hakemuksista vaatii jatkoselvittelyä esikäsittelyssä (olisivat muuten
automaattisia hylkyjä)
– Hakemuksen jätöstä maksatukseen kuluu n. 3-5 päivää, mikäli ei selvitystarvetta

Yksinyrittäjän korona-avustus, lisätietoja
•
•
•
•

Porissa, Ulvilassa, Kokemäellä ja Harjavallassa Prizztech neuvoo p. 02 620 5300
Muissa kunnissa ks. kuntien ohjesivut internetissä
Oma kirjanpitäjä
TEMin ohjesivusto https://tem.fi/koronavirus/kuntien-valtionavustus (ks. alakohta Yrittäjien
kysymyksiä tuen kriteereistä ja hakemisesta)

Kiitos!
Jouko Hautamäki
p. 044 712 4133
jouko.hautamaki@pori.fi

