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 Tuet, avustukset ja
maksuhelpotukset yrityksille
Koronavirustilanne on luonut haasteita monille
yrityksille uusien rajoitusten ja markkinatilanteen
muutoksen myötä. Näillä asioilla on ollut merkittäviä vaikutuksia yritysten toimintaedellytyksiin.
Tilanteen helpotukseksi yrityksille on saatavilla
erilaisia tukia ja avustuksia eri tahoilta. Tukien
lisäksi tarjolla on myös maksuhelpotuksia veroihin ja muihin merkittäviin maksuihin.
Olemme koonneet tähän uutiskirjeeseen huomioitavia asioita ja käytännön vinkkejä tilanteen hallinnan helpottamiseksi.

Yrityksille tarjolla olevia
tukia
Verohallinto on tiedottanut, että julkisyhteisöjen
myöntämät koronavirukseen perustuvat tuet ja
avustukset elinkeinotoiminnan kulujen kattamiseksi ovat veronalaista tuloa tuen tai avustuksen saajalle, eli yritykselle tai yrittäjälle.
– Verohallinnon mukaan saatu tuki tai avustus
ilmoitetaan vuoden 2020 veroilmoituksella.
– Tukia ja avustuksia ei lueta arvonlisäveron perusteeseen, koska ne eivät suoraan liity tavaroiden ja palveluiden hintoihin.
Yrityksen koosta riippuen rahoitusta voi saada
oman pankin lisäksi seuraavilta tahoilta:
– Yksinyrittäjä: Kunnat
– Pienyritys (1-5 työntekijää): Finnvera, ELYkeskus
– Pk-yritys (6-250 työntekijää): Finnvera, Business Finland
– Midcap-yritys (liikevaihto maks. 300 milj. euroa/vuosi): Finnvera, Business Finland
– Suuryritys: Finnvera
BUSINESS FINLAND
Business Finland tarjoaa Suomessa toimiville pkyrityksille (Oy, Oyj, Ky, Ay, Osk) liiketoiminnan
kehitysrahoitusta häiriötilanteessa. Rahoitusta voi
saada yritys, jolla on 6-250 työntekijää, sekä midcap-yritykset, joiden liiketoiminta kärsii koronavirustilanteesta. Tarjolla on kahta erilaista rahoitus-

ta: ensiselvitys- ja kehittämisrahoitusta. Molempia rahoituksia ei voi hakea samaan aikaan.
– Rahoituksen avulla voi kehittää uusia tuotteita
ja toimintatapoja.
– Menetetystä myynnistä aiheutuneita tappioita
ei korvata.
Ensiselvitysrahoitus
– Enintään 10 000 euroa.
– Avustuksen määrä on 80 % projektin hyväksytyistä kokonaiskustannuksista.
– Yritys voi tällä rahoituksella selvittää ja suunnitella itselleen uusia liiketoimintoja, korvaavia
alihankintaketjuja ja tuotannon organisoimista
koronan aiheuttamassa häiriötilanteessa ja sen
jälkeen.
– Hyväksyttäviä kustannuksia ovat yrityksen
oman henkilöstön palkkakustannukset siltä
osin kuin henkilöstö tekee selvitys- tai suunnittelutehtäviä.
– Hyväksyttäviä kustannuksia ovat myös henkilöstösivukustannukset: 30 % maksetuista palkoista, jotka on hyväksytty projektille.
– Ostopalveluna hankitut selvitys- ja suunnittelutyöt.
– Muihin kustannuksiin hyväksytään muita kustannuksia 20 % palkkakulujen ja ostopalvelujen
yhteenlasketusta summasta.
Kehittämisrahoitus
– Enintään 100 000 euroa.
– Avustuksen määrä on 80 % projektin hyväksytyistä kokonaiskustannuksista.
– Tällä rahoituksella yritys voi toteuttaa niitä kehittämistoimenpiteitä, joita se on tunnistanut
ensiselvityksessä tai muuten omana toimintanaan, ja jotka parantavat yrityksen mahdollisuuksia koronan aiheuttamassa häiriötilanteessa ja sen jälkeen. Toimenpiteiden tavoitteena
tulee olla yritykselle uusia ratkaisuja tuotteisiin
tai tuotantoon liittyen.
Rahoituksen saamisen edellytykset
– Toiminta on vaikeutunut tilapäisesti koronatilanteen vuoksi.
– Yrityksellä tulee olla edellytykset kannattavaan
liiketoimintaan. Tukea ei myönnetä, jos yritys
on jo valmiiksi taloudellisissa vaikeuksissa.
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– Jos yrityksellä on verovelkaa, sillä tulee olla
verohallinnon hyväksymä suunnitelma sen
maksamiseksi.
Molempia
rahoituksia koskee de minimis
-kumulaatio. Yrityksen saaman rahoituksen
enimmäismäärä on 200 000 euroa kuluvan ja
kahden edellisvuoden aikana.
Mitä on de minimis -tuki?
– Yritykselle myönnettävää julkista tukea, jota
sääntelee Euroopan Komission asetus.
– De minimis tarkoittaa vähämerkityksellistä. De
minimis -tukiin kuuluu sellaisia vähämerkityksellisiä tukia ja etuuksia, joiden ei katsota vääristävän kilpailua tai vaikuttavan EU:n jäsenvaltioiden väliseen kauppaan.
– Suomessa de minimis -tukea myöntävät Business Finland, kunnat, maakuntien liitot, ministeriöt, Finnvera ja ELY-keskukset.
– Yrityksen on itse seurattava saamansa de minimis -tuen määrää ja ilmoitettava siitä hakiessaan uutta de minimis -tukea, jotta eri viranomaisten myöntämien de minimis -tukien yhteissumma ei ylitä tuen sallittua enimmäismäärää kuluvan ja kahden edellisen vuoden aikana.
– Enimmäismäärä on 200 000 euroa, maantiekuljetusten alalla toimivalle yritykselle enimmäismäärä on 100 000 euroa.
ELY-KESKUKSET
ELY-keskukset suuntaavat poikkeusrahoitusta
yrityksille (Oy, Ky, Ay, Osk, Tmi), joissa työskentelee enintään viisi henkilöä hakemuksen jättämishetkellä. Yksinyrittäjät eivät kuulu tämän rahoituksen piiriin. Avustus on tarkoitettu myös niille
yksityisille elinkeinonharjoittajille (toiminimet),
jotka työllistävät vähintään yhden työsuhteisesti.
– Yrityksen kehittämisavustus koronaviruksen
aiheuttamista markkina- ja tuotantohäiriöistä
kärsiville yrityksille.
– Kaikkien muiden toimialojen yrityksille, paitsi
maa-, metsä-, ja kalatalouden sekä maataloustuotteiden jalostuksen alan yrityksille
– Avustusta myönnetään tilanneanalyysin tekemiseen tai kehittämistoimenpiteisiin. Voit hakea avustusta vain jompaankumpaan toimenpiteeseen kerrallaan, ja kumpaankin toimenpiteeseen voi saada avustusta vain kerran.
→ Suositus on, että ensin haetaan avustusta
tilanneanalyysiin, ja vasta sen jälkeen (vähintään kuukauden kuluttua ensimmäisestä hakemuksesta) kehittämistoimenpiteisiin.

Tilanneanalyysin tekeminen
– Yritys voi avustuksen myötä selvittää ja suunnitella liiketoimintaa.
– Enintään 10 000 euroa avustusta. Avustuksen
määrä voi olla enintään 80 % avustuksen perusteena olevista kustannuksista.
Kehittämistoimenpiteet
– Avustus laajempiin kehittämistoimiin, jotka
parantavat yrityksen selviytymisedellytyksiä.
Toimenpiteet voivat olla esimerkiksi: liiketoiminnan uudelleensuuntaaminen, alihankintaverkoston kehittäminen, tuotannon uudelleenorganisointi tai tuotteiden tai palveluiden kehittäminen.
– Enintään 100 000 euroa avustusta. Avustuksen
määrä voi olla enintään 80 % avustuksen perusteena olevista hyväksyttävistä kustannuksista.
Avustuksen saamisen kriteerit
– Koronaviruksen vuoksi toiminta on tilapäisesti
vaikeutunut tai vaikeutumassa mutta yritys pyrkii uudistumaan ja vahvistamaan osaamistaan.
– Yrityksellä arvioidaan olevan kannattavan toiminnan edellytykset jatkossa.
– Rahoitusta koskee de minimis -kumulaatio.
KAUPUNGIT JA KUNNAT
Kunnat myöntävät yksityisyrittäjille tukea toiminnan harjoittamisesta johtuvien menojen kattamaiseen toiminnan jatkumisen turvaamiseksi.
– Avustusta
voidaan
maksaa
16.3.2020–
31.8.2020 syntyneisiin kustannuksiin
– Tuen suuruus on 2000 euroa ja sen voi saada
vain kerran.
– Tukea ei voi käyttää siihen, että yrittäjä maksaa
itselleen palkkaa.
– Tuen myöntää se kunta, jossa yritys sijaitsee
Tuen saamisen edellytykset
– Yrityksen myyntituotot ja -saatavat ovat laskeneet koronavirustilanteen vuoksi laskeneet yli
30 % ja kulut pysyneet lähes samalla tasolla.
– Yrityksellä on edellytykset kannattavaan liiketoimintaan. Tukea ei voi saada, jos yritys on jo
valmiiksi vaikeuksissa.
– Jos yrityksellä on verovelkaa, sillä tulee olla
verohallinnon hyväksymä suunnitelma sen
maksamiseksi.
– Tuki kuuluu de minimis -tukiin.
Helsinki
– Tukea haetaan asiointi.hel.fi -palvelun kautta.
– Tarkemmat ohjeet: Helsingin kaupunki
– Hakuaikaa 30.9.2020 saakka.
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Espoo
– Tukea haetaan sähköisellä hakulomakkeella,
joka löytyy Espoon kaupungin verkkosivuilta.
– Tarkemmat ohjeet: Espoon kaupunki
– Hakuaikaa 30.9.2020 saakka.
FINNVERA
Finnvera voi
riippumatta.

tukea

yrityksiä

niiden

koosta

– Finnvera voi taata lainan pankista.
– Takaus ei ole suoraa tukea, ja siitä peritään
maksu.
– Alkutakaus ja Pk-takaus, joihin pankki hakee
takausta
yrityksen
puolesta.
Finnveratakauksen saamiseksi yrityksen tulee ensin
neuvotella lainasta pankkinsa kanssa ja hakea
vasta sitten itse takausta Finnverasta.

Maksuhelpotukset
TYÖELÄKEYHTIÖT
TyEL:n ja YEL:n vakuutusehtoihin on vahvistettu
poikkeus maksujoustojen mahdollistamiseksi.
20.3.2020 – 30.6.2020 välillä erääntyville
laskuille voidaan sopia 3 kk pidempi maksuaika.
Hallitus
on
hyväksynyt
työnantajien
työeläkemaksujen tilapäisen 2,6 % alentamisen
1.5.2020 – 31.12.2020 maksettaviin palkkoihin.
Alennus kompensoidaan vuosien 2022 – 2025
aikana korottamalla työnantajan TyEL-maksua.
Yrityksellä on mahdollisuus takaisinlainata osa
maksamistaan
TyEL-maksuista
vakuutusyhtiöltään niin, että Finnvera antaa yrityksille
takaisinlainauksen
edellyttämiä
vakuuksia.
Finnveran takaus voi olla 80 %.
– Viitekorkona käytetään TyEL- lainakorkoa.
– TyEL-korot ovat vakuutusosakeyhtiö Garantian
julkisesti noteeraamia ja ne voi tarkistaa
Garantian verkkosivuilla.
– Korkoon lisätään vakuuden ja laina-ajan
mukaan määräytyvä marginaali.

ovat voimassa maksujärjestelyissä, joita on haettu
25.3 alkaen ja viimeistään elokuun lopussa.
– Maksujärjestelyn
mukainen
ensimmäinen
maksuerä on nykyisen yhden kuukauden sijaan
vasta kolmen kuukauden päästä maksujärjestelyn hyväksymisestä.
– Verohallinto lisää maksujärjestelyyn automaattoisesti kaikki 31.5 mennessä erääntyvät
verot, joita ei ole maksettu eräpäivänä
– Maksujärjestelyssä olevien verojen viivästyskorko alenisi valmistelussa olevan lakimuutosten myötä 7 prosentista 4 prosenttiin.
Alennettua korkoa sovellettaisiin vain 1.3.2020
jälkeen
erääntyneisiin
maksujärjestelyn
veroihin.
Maksujärjestelyyn pääsemisen ehdot
– Veroja ei ole ulosotossa.
– Kaikki veroilmoitukset on annettu sekä
tulorekisteriin
annettavat
palkkatietoilmoitukset ja työnantajan erillisilmoitukset.
– Aikaisemmin rauennut maksujärjestely voi
estää uuden järjestelyn saamisen.
Velkasaneerauksen maksuohjelmaan sisältyvä
vero ei estä maksujärjestelyä, kun pyyntö maksujärjestelystä tehdään 25.3.2020 – 31.8.2020
Maksujärjestely raukeaa seuraavissa tilanteissa
– Verovelvollinen ei suorita maksuja maksuaikataulun mukaisesti.
– Verovelvolliselle syntyy uutta, maksujärjestelyn
ulkopuolista verovelkaa.
– Verovelvollinen laiminlyö verotusta koskevan
ilmoittamisvelvollisuuden.
Jos maksujärjestely raukeaa maksun viivästymisen vuoksi, yritys voi hakea uutta järjestelyä,
jos viivästyminen on johtunut erityisistä syistä.
Tällainen syy voi olla esimerkiksi sairastuminen.
Muita helpotuksia
– Autoverolle ja valmisteverolle ei voi hakea
maksujärjestelyä, mutta niihin voi saada
maksunlykkäystä.
– Verohallinto
on
antanut
yhteisöille
ja
yhteisetuuksille kuukauden lisäaikaa veroilmoituksille. Veroilmoituksen voi antaa nyt
viiden
kuukauden
kuluessa
tilikauden
päättymisestä.

VEROTTAJA
Maksujärjestely
Verohallinnolta voi hakea maksujärjestelyä, jos
yrityksellä
on
tilapäisiä
maksuvaikeuksia.
Verohallinto helpottaa toistaiseksi maksujärjestelyn ehtoja. Uudet maksujärjestelyn ehdot
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KONKURSSILAIN MUUTOS KOSKIEN KONKURSSIUHKAISIA MAKSUKEHOTUKSIA

LISÄTIETOJA:

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE
46/2020 vp sisältyvän lakimuutoksen, joka koskee konkurssilain väliaikaista muuttamista.

Timo Huhtala
Managing Partner, asianajaja
T +358 40 503 5312
timo.huhtala@roedl.com

– Velallisen asettamista konkurssiin velkojan
hakemuksesta rajoitetaan, eli velallista ei oleteta maksukyvyttömäksi sillä perusteella, että
hän ei ole viikon kuluessa velallisen maksukehotuksesta maksanut velkojan selvää ja
erääntynyttä saatavaa.
– Muutos on voimassa 31.10.2020 asti.

Tommi Koponen
Partner, asianajaja
T +358 40 520 4658
tommi.koponen@roedl.com
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This Newsletter offers non-binding information and is intended for general information purposes only. It is not intended as legal, tax or business administration advice and
cannot be relied upon as individual advice. When compiling
this Newsletter and the information included herein, Rödl &
Partner used every endeavor to observe due diligence as best
as possible; nevertheless Rödl & Partner cannot be held
liable for the correctness, up-to-date content or completeness of the presented information. The information included
herein does not relate to any specific case of an individual or
a legal entity, therefore, it is advised that professional advice
on individual cases is always sought. Rödl & Partner assumes
no responsibility for decisions made by the reader based on
this Newsletter. Should you have further questions please
contact Rödl & Partner contact persons.
The entire content of this Newsletter and the
information available in the internet is intellectual property of
Rödl & Partner and is protected by copyright. Users may only
download, print or copy the content of this Newsletter for
their own purposes. Each change, reproduction, distribution
or public communication of its content or parts of the content, whether online or offline, require the prior written consent of Rödl & Partner.
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