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Ohjeita hakemuksen täyttäjälle
Yritysten määräaikainen kustannustuki korvaa kuluja yrityksille, jotka ovat kärsineet merkittävästi
koronapandemian vaikutuksista. Nämä ohjeet koskevat kustannustuen kolmatta hakukierrosta
27.4.–23.6.2021. Kolmannella hakukierroksella korvataan kuluja tukikaudelta 1.11.2020–28.2.2021.
Lue ohjeet tarkasti läpi ennen hakemuksen aloittamista.
Yritysten määräaikainen kustannustuki on tarkoitettu yrityksille, jotka täyttävät seuraavat ehdot:
• Yrityksen Verohallinnolle 1.11.2020 ilmoitettu päätoimiala kuuluu tuen piiriin.
• Yrityksen liikevaihto on laskenut yli 30 % vertailukausien välillä.
• Yrityksellä on palkkakuluja ja joustamattomia kuluja, joita on vaikea sopeuttaa.
Jos yrityksen toimiala ei kuulu tuen piiriin mutta muut tuen ehdot täyttyvät, tukea voidaan myöntää harkinnanvaraisesti. Yrityksen tulee osoittaa, että sen vaikeudet johtuvat koronapandemiasta eivätkä esimerkiksi normaalista
kausivaihtelusta.
Yritysten lisäksi säätiöt ja yhdistykset, joilla on liiketoimintaa, voivat hakea tukea. Yritysten kokoa tai yhtiömuotoa
ei ole rajattu. Yrityksellä tulee kuitenkin olla Y-tunnus.
Kustannustukilakia ei sovelleta alkutuotannon, kalatalouden eikä vesiviljelyalan yritystoimintaan. Nämä toimialat
eivät voi saada tukea edes erityisen painavista syistä.
Vertailukaudet
Yrityksen liikevaihdon muutos lasketaan vertaamalla vertailukausien liikevaihtoja. Vertailussa huomioidaan sekä
arvonlisäverollinen (ALV) myynti, joka ilmoitetaan ALV-ilmoituksilla, että arvonlisäveroton myynti. Vertailukaudet
perustuvat yrityksen ALV-verokauteen ja perustamisajankohtaan. Voit tarkistaa yrityksen vertailukauden laskurista sivulla haekustannustukea.fi.
• Jos yritys on perustettu ennen 1.11.2019 ja sen verokausi on kuukausi tai yrityksellä ei ole ALV-myyntiä,
vertailukaudet ovat 1.11.2019–29.2.2020 ja 1.11.2020–28.2.2021.
• Jos yritys on perustettu ennen 1.10.2019 ja sen verokausi on neljännesvuosi, vertailukaudet ovat
1.10.–31.12.2019 ja 1.10.–31.12.2020.
• Jos yritys on perustettu ennen 1.1.2019 ja sen verokausi on vuosi, vertailukaudet ovat vuodet 2019 ja 2020.
• Jos yritys on perustettu aiemman vertailukauden ensimmäisen päivän ja 31.12.2019 välillä (kuukausi-ilmoittaja
1.11.2019–31.12.2019, neljännesvuosi-ilmoittaja 1.10.2019–31.12.2019 tai vuosi-ilmoittaja 1.1.2019–
31.12.2019), vertailukausina käytetään jaksoja 1.1.–29.2.2020 ja 1.1.–28.2.2021. Näitä vertailukausia käytetään myös, jos yrityksen verokausi on vaihtunut.
Jos yritys on perustettu 1.1.2020 tai myöhemmin, siihen ei sovelleta vertailukausia. Uusien yritysten liikevaihdon
vertailu perustuu toimialan liikevaihdon muutokseen.
Korvattavat kulut
Tukea voi hakea palkkakuluihin (myös henkilöyrittäjän YEL-tulo) sekä joustamattomiin kuluihin ja menetyksiin,
jotka ovat syntyneet tukikaudella 1.11.2020–28.2.2021. Joustamattomiin kuluihin ja menetyksiin luetaan mm.
vuokrakulut ja muut joustamattomat kulut liiketoiminnassa käytetystä omaisuudesta, laite- ja esinevuokrat, käyttöoikeuskorvaukset, lisenssimaksut, välttämättömät vuokratyövoiman kulut ja lopulliseksi osoittautuneet ennakkomaksut.
Kustannustuen määrästä vähennetään mahdolliset koronapandemiaan liittyvät vakuutuskorvaukset, jos ne korvaavat tukikaudelle kohdistuneita vahinkoja. Muita tukia tai korvauksia ei vähennetä. Koronapandemiaan

Sörnäisten rantatie 13, Helsinki, PL 14, 00054 VALTIOKONTTORI
Puh. 0295 50 2000, Faksi 0295 50 3333, www.valtiokonttori.fi

Valtiokonttori
Kansalaispalvelut
Korvauspalvelut

Hakemus kustannustuesta

perustuu lakiin yritysten määräaikaisesta
kustannustuesta, Laki 508/2020,
muutettu 280/2021

2 (13)

liittyvien Euroopan unionin (EU) puitetukiohjelman mukaisten valtiontukien enimmäismäärä on kuitenkin 1 800
000 € per yritys tai yrityskonserni, jos yritys kuuluu konserniin. Kustannustuen enimmäismäärä kolmannella hakukierroksella on 1 000 000 € per yritys. Pienin maksettava tuki on 2 000 €. Kustannustuki ei ole de minimis -tuki.
Valmistaudu hakemiseen
Kustannustuki voidaan maksaa vain tilille, jonka yritys on ilmoittanut Verohallinnolle. Tarkista ja ilmoita tarvittaessa uusi tilinumero OmaVero-sivullasi. Jos ilmoitat uuden tilinumeron, se päivittyy Valtiokonttorille 3–7
päivän kuluessa.
Varmista, että sinulla on tarvittavat tiedot hakemuksen täyttämistä varten. Tarvitset ainakin:
• yrityksen perustiedot
• vertailukausien myynnin tiedot, ellei niitä ole ilmoitettu Verohallinnolle ALV-ilmoituksilla
• toiminimiyrittäjän YEL-vuosityötulon, YEL-maksun ja sairausvakuutusmaksun tiedot
• avoimen yhtiön yhtiömiesten tai kommandiittiyhtiön vastuunalaisten yhtiömiesten YEL-vakuutusten tiedot, ellei
yhtiömiesten palkkoja ole ilmoitettu tulorekisteriin
• tukikauden (1.11.2020–28.2.2021) joustamattomien kulujen ja menetysten tiedot
• koronapandemiaan liittyvien vakuutuskorvausten tiedot, jos ne korvaavat tukikauden vahinkoja
• EU:n puitetukiohjelman mukaisten tukien tiedot (esim. ravitsemisalan uudelleentyöllistämisen tuki).
Valtiokonttori saa osan tarvittavista tiedoista Verohallinnolta, tulorekisteristä, Tilastokeskukselta ja muilta valtiontukia myöntäneiltä viranomaisilta. Hakemuksen mukana ei tarvitse toimittaa liitteitä. Valtiokonttori saattaa kuitenkin pyytää yritystä toimittamaan liitteitä erikseen. Kulutositteet tulee säilyttää kirjanpitolain mukaan.
Tukea ei myönnetä seuraavissa tilanteissa:
• Tukikauden palkkakuluja (myös YEL-työtulo) ja muita kuluja on yhteensä alle 2 000 €.
• Yritystä ei ole merkitty ennakkoperintärekisteriin.
• Yritys on laiminlyönyt verotusta koskevan ilmoittamisvelvollisuuden.
• Yrityksellä on verovelkarekisteriin merkittyjä verovelkatietoja.
• Ulosotto perii yritykseltä maksamattomia veroja.
• Yritys on asetettu konkurssiin tai sillä on tuomioistuimessa vireillä asia, joka koskee konkurssiin asettamista.
• Pieni tai mikroyritys oli vaikeuksissa ennen koronapandemiaa (31.12.2019), ja se on tuen myöntöhetkellä
yrityssaneerauksessa tai sille on myönnetty pelastamis- tai rakenneuudistustukea.
• Keskisuuri tai suuri yritys oli vaikeuksissa ennen koronapandemiaa (31.12.2019). Vaikeuksissa olevan
yrityksen määritelmä
Täytä ja lähetä hakemus
Kustannustukihakemuksen voi täyttää henkilö, jolla on yrityksessä nimenkirjoitusoikeus. Lisäksi hakemuksen voi
täyttää henkilö, jolle on merkitty jokin seuraavista rooleista kaupparekisterissä tai Yritys- ja yhteisötietojärjestelmässä (YTJ):
•
•
•
•
•

toimitusjohtaja (TJ),
toimitusjohtajan sijainen (TJS),
elinkeinonharjoittaja (ELI),
isännöitsijä (IS) tai
päävastuullinen isännöitsijä (PIS).

Yhdistyksen puolesta voi asioida henkilö, jolle on merkitty yhdistysrekisteriin rooliksi
• puheenjohtaja (PJ) tai
• muu nimenkirjoittaja, jolla on oikeus edustaa yhdistystä yksin.
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Odota päätöstä
Saat vahvistusviestin, kun olemme vastaanottaneet hakemuksesi. Olemme sinuun yhteydessä, jos tarvitsemme
lisätietoa hakemuksesi käsittelyn aikana. Tiedot tukea hakeneista yrityksistä ja tukipäätöksistä julkaistaan Valtiokonttorin verkkosivuilla.

Lisätietoja:

haekustannustukea.fi
valtiokonttori.fi/kustannustuki-toimialat/
valtiokonttori.fi/yleinen/usein-kysyttya-yritysten-kustannustuesta/#tbc
businessfinland.fi/suomalaisille-asiakkaille/palvelut/rahoitus/ohjeet-ehdot-ja-lomakkeet/vaikeuksissa-oleva-yritys
https://www.valtiokonttori.fi/yleinen/tietosuojaseloste-yritysten-maaraaikainen-kustannustuki/

Toimita hakemus sähköisesti Turvaviesti-palvelun kautta: https://turvaviesti.valtiokonttori.fi
Emme suosittele henkilötietojen lähettämistä salaamattoman sähköpostiyhteyden kautta.
Hakemuksen voi toimittaa myös postitse: Valtiokonttori, PL 14, 00054 VALTIOKONTTORI
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Hakijan tiedot
HAKEMUKSEN LAATIJAN TIEDOT
Hakemuksen laatija vastaa hakemuksen tietojen oikeellisuudesta. Olemme yhteydessä hakemuksen laatijaan, jos tarvitsemme lisätietoja hakemuksen käsittelyn aikana.
Etunimi

Sukunimi

Suomalainen
henkilötunnus

Syntymäaika ja kansalaisuus, jos ei suomalaista henkilötunnusta
Sähköposti (prosessiosoite)

Muu sähköposti (kopio päätöksestä)

Puhelin

Korvauspäätöksen kieli (valitse vain toinen)
☐ suomi

☐ ruotsi

YRITYKSEN TIEDOT
Yrityksen tai organisaation nimi

Suomalainen Y-tunnus

Postiosoite korvauspäätöksen postittamista varten
Postinumero

Postitoimipaikka

Maa

Konsernitiedon muutos vuoden 2019 jälkeen
Valtiokonttorilla on käytössään Tilastokeskuksen konsernirekisterin vuoden 2019 tiedot. Ilmoita muutoksista,
mikäli yrityksen konsernisuhde ei hakuhetkellä vastaa vuoden 2019 lopun mukaista tilannetta.
Konsernitieto

Konsernin nimi,
johon yritys kuuluu hakuhetkellä
Konsernin emoyhtiön nimi ja Y-tunnus,
johon yritys kuuluu hakuhetkellä

☐ Yrityksen konserni on vaihtunut tai yritys on liittynyt konserniin
vuoden 2019 jälkeen
☐ Yritys ei enää kuulu mihinkään konserniin
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Yrityksen tila ennen koronapandemiaa
Keskisuurille ja suurille yrityksille voidaan myöntää tukea vain, jos yritys ei ollut Euroopan unionin (EU)
määritelmän mukaan vaikeuksissa ennen koronapandemiaa (31.12.2019). Pienille yrityksille voidaan
myöntää tukea tietyin ehdoin, vaikka yritys olisi ollut vaikeuksissa ennen koronapandemiaa.
Pienillä ja mikroyrityksillä tarkoitetaan yrityksiä, joilla on vähemmän kuin 50 työntekijää ja joiden vuosiliikevaihto tai taseen loppusumma on enintään 10 miljoonaa euroa. Keskisuuret yritykset ovat yrityksiä, joilla on
50–250 työntekijää ja joiden vuosiliikevaihto on 10–50 miljoona euroa tai taseen loppusumma 10–43 miljoonaa euroa. Suuret yritykset ovat tätä suurempia.
Yrityksen tyyppi
Täyttyykö jokin alla luetelluista ehdoista tarkastelupäivänä 31.12.2019?

☐ Pieni tai mikroyritys
☐ Keskisuuri yritys
☐ Suuri yritys
☐ Ei
☐ Kyllä

Yrityksen katsotaan olleen vaikeuksissa, jos vähintään yksi seuraavista ehdoista täyttyy:
1. On kyse osakeyhtiöstä, joka on menettänyt yli puolet merkitystä osakepääomastaan kertyneiden tappioiden vuoksi.
2. On kyse avoimesta yhtiöstä tai kommandiittiyhtiöstä, joka on menettänyt yli puolet tilinpäätöksen mukaisista omista varoistaan kertyneiden tappioiden vuoksi.
3. Yritys on asetettu konkurssi- tai yrityssaneerausmenettelyyn maksukyvyttömyyden vuoksi.
4. Yritys on saanut Finnveran myöntämää pelastamistukea eikä ole vielä maksanut sitä takaisin, tai yritys on
saanut Finnveran myöntämää rakenneuudistustukea ja on rakenneuudistussuunnitelman kohteena.
5. Suurten yritysten katsotaan olevan vaikeuksissa edellä esitettyjen ehtojen lisäksi myös tapauksissa, joissa
kahden edellisen vahvistetun vuositilinpäätöksen perusteella molemmat seuraavista ehdoista toteutuvat:
̶ yrityksen velkaantumisaste on ollut yli 7,5 ja
̶ yrityksen käyttökatteen (EBITDA) suhde nettorahoituskuluihin on ollut alle 1,0.
Jos pieni- tai keskisuuri yritys on alle 3-vuotias, katsotaan sen olevan vaikeuksissa ainoastaan kohdan 3 perusteella.

Pieni tai mikroyritys: Onko yritys saanut Finnveran
myöntämää pelastamistukea tai rakenneuudistustukea?

☐ Ei
☐ Kyllä

Liikevaihto
Kustannustuki perustuu liikevaihdon muutokseen. Liikevaihto tarkoittaa myyntiä ilman arvonlisäveroa (ALV).
Yritys on oikeutettu kustannustukeen, jos sen toimiala kuuluu tuen piiriin ja yrityksen liikevaihto on laskenut yli
30 % vertailukausien välillä. Vertailukaudet riippuvat yrityksen ALV-verokaudesta ja perustamisajankohdasta.
Yrityksen päätoimialan nimi ja koodi
Ilmoita 5-numeroisella koodilla yrityksen päätoimiala, joka on ollut verottajan tiedossa 1.11.2020.
Kustannustuen ehtona on, että yrityksen toimialan myynti on pudonnut vähintään 10 % vertailujaksoon nähden. Listan näistä toimialoista löydät osoitteesta haekustannustukea.fi. Jos yrityksen toimiala ei kuulu kustannustuen piiriin, tukea voidaan myöntää harkinnanvaraisesti. Tällöin yrityksen tulee seuraavassa kohdassa
osoittaa, että sen vaikeudet johtuvat koronapandemiasta eivätkä esimerkiksi normaalista kausivaihtelusta.
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Kustannustukilakia ei sovelleta alkutuotannon, kalatalouden eikä vesiviljelyalan yritystoimintaan. Nämä toimialat eivät voi saada tukea edes erityisen painavista syistä.
Täytä seuraavat kohdat vain, jos yrityksen toimiala ei kuulu kustannustuen piiriin:
Onko koronapandemia yrityksen liikevaihdon
laskun pääasiallinen syy?

☐ Kyllä
☐ Ei

Mitkä koronapandemiaan liittyvät syyt ovat vaikuttaneet liikevaihdon laskuun? Valitse 1-3 tärkeintä:
☐ Julkishallinnon määräämät rajoitukset
☐ Kansainväliset matkustusrajoitukset tai -suositukset
☐ Asiakkaiden kulutustarpeiden muutos pandemian aikana (esim. etätyöstä johtuen)
☐ B2B-myynnin (yritysmyynnin) hidastuminen tai estyminen koronapandemian vuoksi
☐ Kansainvälisten materiaali- tai tuotetoimitusten hidastuminen tai estyminen
☐ Ulkomaisen työvoiman saatavuuteen liittyvät haasteet
☐ Yrittäjän tai keskeisten työntekijöiden työkyvyn heikkeneminen pandemian vuoksi (myös karanteeni tai
altistuminen)
☐ Muu syy, mikä:

YRITYKSEN VERTAILUKAUSI
Yritys on oikeutettu kustannustukeen, jos sen toimiala kuuluu tuen piiriin ja yrityksen liikevaihto on laskenut yli
30 % vertailukauteen nähden. Vertailukaudet riippuvat yrityksen arvonlisäveron verokaudesta ja yrityksen perustamisajankohdasta. Vertailukauden voi tarkistaa laskurin avulla sivulla haekustannustukea.fi.
Mikä on yrityksen vertailukausi?
Huom! Käytä näitä vertailukausia täydentäessäsi myöhemmin taulukkoa arvonlisäverottomasta myynnistä.
☐ Yritys on perustettu ennen 1.11.2019 ja sen verokausi on kuukausi tai yrityksellä ei ole ALV-myyntiä.
Vertailukaudet ovat 1.11.2019–29.2.2020 ja 1.11.2020–28.2.2021
☐ Yritys on perustettu ennen 1.10.2019 ja sen verokausi on neljännesvuosi.
Vertailukaudet ovat 1.10.–31.12.2019 ja 1.10.–31.12.2020.
☐ Yritys on perustettu ennen 1.1.2019 ja sen verokausi on vuosi.
Vertailukaudet ovat vuodet 2019 ja 2020.
☐ Yritys on perustettu aiemman vertailukauden ensimmäisen päivän ja 31.12.2019 välillä (kuukausiilmoittaja 1.11.2019–31.12.2019, neljännesvuosi-ilmoittaja 1.10.2019–31.12.2019 tai vuosi-ilmoittaja
1.1.2019–31.12.2019). Vertailukausina käytetään jaksoja 1.1.–29.2.2020 ja 1.1.–28.2.2021.
Näitä vertailukausia käytetään myös, jos yrityksen verokausi on vaihtunut.
Jos yritys on perustettu 1.1.2020 tai myöhemmin, siihen ei sovelleta vertailukausia. Uusien yritysten liikevaihdon vertailu perustuu toimialan liikevaihdon muutokseen eikä sinun tarvitse täyttää niitä hakemukseen erikseen. Jos uuden yrityksen toimiala ei kuulu tuen piiriin, kustannustukea ei voida myöntää. Voit lähettää hakemuksen, mutta tukea ei myönnetä.
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Jos yritysfuusio tai yrityksen jakautuminen on vaikuttanut yrityksen liikevaihtoon vertailukausien aikana tai
yrityksen yhtiömuoto on muuttunut, voit antaa lisätietoja seuraavassa kohdassa. Jos hakemuksen perusteena
halutaan käyttää muita kuin hakemuksella ilmoitettuja tai Verohallinnolta saatavia tietoja, liitä lomakkeeseen
selvitys, josta käy ilmi korjatut liikevaihtotiedot, esim. ote kirjanpidosta.
☐ Yritysfuusio tai yrityksen jakautuminen on vaikuttanut vertailukausien liikevaihtoon
Ilmoita, millainen fuusio tai jakautuminen on tapahtunut ja miten se on vaikuttanut yrityksen liikevaihtoon. Erittele sen liikevaihdon tiedot, joita yritys haluaa käyttää hakemuksen perusteena.

☐ Yhtiömuodon vaihdos toiminimiyrittäjästä osakeyhtiöksi on vaikuttanut yrityksen vertailukausiin
tai vertailukausien liikevaihtoon
Ilmoita, milloin yhtiömuodon muutos on tapahtunut. Selvitä, miten yhtiömuodon muutos on mahdollisesti
vaikuttanut yrityksen liiketoimintaan, esim. mahdolliset muutokset toimialassa tai asiakaskunnassa. Erittele sen liikevaihdon tiedot, joita yritys haluaa käyttää hakemuksen perusteena.

ALV-ILMOITUKSELLA ILMOITETTAVA MYYNTI
ALV-ilmoituksella ilmoitetaan kotimaan arvonlisäverollinen myynti, 0-verokannan alainen myynti (esim. kansainvälinen kauppa ja veroton matkailijamyynti), myynti EU-maihin sekä rakentamispalveluiden ja metalliromun myynti. Valtiokonttori saa ALV-ilmoituksilla ilmoitetun myynnin tiedot Verohallinnolta.
☐ Yritys noudattaa myynnin marginaaliverotusmenettelyä
Marginaaliverotusmenettely tarkoittaa, että yritys maksaa arvonlisäveroa voittomarginaalista. Voittomarginaali muodostuu yrityksen myyntihintojen sekä sen ostamien tavaroiden ja palveluiden hintojen erotuksesta.
Onko yrityksellä ollut ALV-ilmoituksella ilmoitettavaa myyntiä vuonna 2019 tai 2020?
☐ Kyllä - Valtiokonttori saa tiedot ALV-ilmoituksella ilmoitettavasta myynnistä Verohallinnolta.
☐ Ei
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MYYNTI, JOSTA EI ILMOITETA ALV-ILMOITUKSELLA (ARVONLISÄVEROTON MYYNTI)
Verohallinnon ALV-ilmoituksella ei ilmoiteta arvonlisäverottomasta myynnistä. Tiettyjen toimialojen, mm. sosiaali- ja terveydenhuollon sekä rahoitus- ja vakuutuspalveluiden, myynti on arvonlisäverotonta. Yrityksen
myynti on arvonlisäverotonta myös silloin, jos yritys ei ole arvonlisäverovelvollisten rekisterissä. Lue lisää Verohallinnon sivuilta. Huom! 0-verokannan alainen myynti, esim. kansainvälinen kauppa tai veroton matkailijamyynti, ilmoitetaan ALV-ilmoituksella. Tämän myynnin tiedot sisältyvät edelliseen osioon.
Onko yrityksellä ollut vuonna 2019 tai 2020 myyntiä, josta ei ilmoiteta ALV-ilmoituksella?
☐ Kyllä - Täytä tiedot taulukkoon
☐ Ei - Jos yrityksellä ei ole ollut arvonlisäverotonta myyntiä, voit siirtyä kohtaan ”Korvaushakemus”.
Kuukausittainen arvonlisäveroton myynti
Merkitse taulukkoon arvonlisäveroton myynti vuosina 2019 ja 2020 kuukausittain, neljännesvuosittain tai
vuosittain yrityksen verokauden mukaan. Käytä niitä yrityksen vertailukausia, jotka merkitsit aiemmin
kohdassa ”Mikä on yrityksen vertailukausi?”
Vuosi

Kuukausi

Arvonlisäveroton myynti
kuukaudessa (€)

Korvaushakemus
PALKKAKULUT
Valtiokonttori saa tiedot työntekijöiden palkkakuluista tulorekisteristä. Kustannustuen laskennassa palkkasummassa huomioidaan automaattisesti 20 % työnantajan sivukuluja.
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YEL-VAKUUTUS
Toiminimiyrittäjän palkkakulujen korvaus perustuu YEL-vakuutukseen. Avoimen yhtiön yhtiömiesten ja kommandiittiyhtiön vastuunalaisten yhtiömiesten palkat korvataan ensisijaisesti tulorekisterin palkkatietojen perusteella. Jos palkkoja ei ole ilmoitettu tulorekisteriin, ne korvataan YEL-vakuutuksen perusteella. Valtiokonttori
saa tiedon yrityksen yhtiömuodosta Verohallinnolta.
Sisältävätkö tulorekisterin palkkatiedot avoimen yhtiön
yhtiömiesten tai kommandiittiyhtiön vastuunalaisten
yhtiömiesten palkat?

☐ Ei – täydennä olla olevaan taulukkoon
☐ Kyllä

Lisää jokainen YEL-vakuutus omana rivinään. Ilmoita vain niiden avoimen yhtiön yhtiömiesten / kommandiittiyhtiön vastuunalaisten yhtiömiesten YEL-vakuutusten tiedot, jotka eivät sisälly tulorekisterin palkkatietoihin.
YEL-maksuprosentit: 24,1 % (18–52-vuotiaat ja 63–67-vuotiaat) ja 25,6 % (53–63-vuotiaat). Jos henkilö sai
kyseisenä vuonna uuden yrittäjän alennusta uuden yrittäjän alennusta (-22 %), merkitse taulukkoon maksuprosentin perään U.
Toiminimiyrittäjän, avoimen yhtiön
yhtiömiehen tai kommandiittiyhtiön
vastuunalaisen yhtiömiehen nimi

YEL 2020
(voimassa 1.11.2020)
Vuosityötulon
arvo €

Maksuprosentti (U)

YEL 2021
(voimassa 1.11.2021)
Vuosityötulon
arvo €

Maksuprosentti (U)

YEL-työtulon määrään lisätään automaattisesti 2,5 % sairausvakuutuksen maksuja.
JOUSTAMATTOMAT KULUT JA MENETYKSET
Joustamattomiin kuluihin ja menetyksiin luetaan mm. vuokrakulut ja muut joustamattomat kulut liiketoiminnassa
käytetystä omaisuudesta, laite- ja esinevuokrat, käyttöoikeuskorvaukset, lisenssimaksut, välttämättömät vuokratyövoiman kulut ja lopulliseksi osoittautuneet ennakkomaksut. Huomaa, että eläke- ja sairausvakuutusten
maksut sisältyvät palkan ja YEL-vakuutuksen sivukuluihin. Älä ilmoita niitä kulutaulukossa.
Valtiokonttorilla on oikeus tarkistaa kulujen tiedot jälkeenpäin. Säilytä kulutositteet kirjanpitolain mukaan.
Avustusrikoksista säädetään rikoslaissa.
Ilmoita kulu ilman ALV:a, jos se kohdistuu arvonlisäverolliseen liiketoimintaan ja ALV:n osuus voidaan vähentää verotuksessa. Jos yritys on saanut laskun useamman kuukauden ajalta, ilmoita vain osuus, joka kohdistuu kyseiselle kuukaudelle eli jyvitä kulu. Esimerkki: jos samalla laskulla on kolmen kuukauden laitevuokra,
anna vain kyseisen kuukauden osuus laskusta. Voit jyvittää taulukkoon tukikaudelle kohdistuneita kuluja,
vaikka yritys olisi saanut laskun tukikauden ulkopuolella.
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Kulun tyyppi

Kulun
summa (€)
11/2020

Kulun
summa (€)
12/2020

Kulun
summa (€)
1/2021

Tilavuokrat ja hoitovastikkeet
Varastovuokrat
Sähkö, vesi tai kaasu
Jätehuolto
Vartiointi, aulapalvelu tai turvallisuusjärjestelmät
Isännöinti, kiinteistönhuolto tai siivous
Kiinteistöverot
Liiketoiminnassa käytettyjen liikennevälineiden ajoneuvoverot
Omistuskiinteistön lainakorot
Laite-, esine- tai ohjelmistovuokrat (myös leasingmaksut)
Käyttöoikeuskorvaukset tai lisenssimaksut
Pitkäaikaisten markkinointisopimusten kulut
Välttämätön vuokratyövoima
Kuluja toimista, jotka vastaavat yrityksen oman henkilökunnan suorittamia välttämättömiä tehtäviä.
Taloushallinto, kirjanpito tai tilintarkastus
Konsernin hallinnointipalkkiot
Lupa- ja muut viranomaismaksut
Jäsenmaksut
Puhelinliittymät
Tietoliikenne
Lakisääteisten ja muiden välttämättömien vakuutusten maksut; ei eläke- ja sairausvakuutusmaksut
Esim. kiinteistöön tai liiketoiminnassa käytettyihin
ajoneuvoihin liittyviä vakuutuksia.
Omistuskiinteistön ja liiketoimintaa varten hankitun
omaisuuden lainakorot
Lopulliset ennakkomaksut
Kuluja, jotka on maksettu ennakkoon ja joista yritys
ei ole saanut palautusta.
Muut joustamattomat kulut
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Tarkenna tähän, jos merkitsit edelliseen taulukkoon muita joustamattomia kuluja:

Muualta saadut korvaukset ja tuet
Kustannustuen määrästä vähennetään mahdolliset koronapandemiaan liittyvät vakuutuskorvaukset, jotka korvaavat tukikaudelle kohdistuneita vahinkoja. Muita korvauksia tai tukia ei vähennetä kolmannella hakukierroksella. Koronapandemiaan liittyvien Euroopan unionin (EU) puitetukiohjelman mukaisten valtiontukien
enimmäismäärä on kuitenkin 1 800 000 € per yritys tai yrityskonserni, jos yritys kuuluu konserniin. Valtiokonttorin tulee varmistaa, ettei määrä ylity. EU:n puitetukiohjelmaan kuuluu seuraavat tuet:
•
•
•
•
•
•
•

Kustannustuki (Valtiokonttori)
Avustus koronapandemian vuoksi peruuntuville tai ennakoitua pienempinä toteutuville kulttuuritapahtumille sekä avustus urheilun ylimmän divisioonatason keskeytyneille kilpasarjoille ja sarjoja organisoiville
lajiliitoille (Opetus- ja kulttuuriministeriö OKM)
Ravitsemisalan uudelleentyöllistämisen tuki (KEHA-keskus)
Valtionavustus journalistisen sisällön edistämiseen (Traficom)
Tilapäinen TKI-laina liiketoiminnan häiriötilanteessa, jos tuki on myönnetty puitetukiohjelman mukaisena
eikä ryhmäpoikkeusasetuksen mukaisena (Business Finland)
Ahvenanmaan maakunnan tilapäinen tuki
ELY-keskusten myöntämä kehittämisavustus, jos tuki on poikkeuksellisesti myönnetty puitetukiohjelman
mukaisena eikä de minimis -tukena.

PUITETUKIOHJELMAN MUKAISET TUET
Valtiokonttorilla on käytössä tiedot yritykselle / yrityskonsernille myönnetyistä puitetukiohjelman mukaisista
tuista. Mahdollinen konsernisuhde perustuu Tilastokeskuksen vuoden 2019 tietoihin. Jos yritys kuuluu yrityskonserniin, tarkista ja ilmoita koko konsernille myönnetyt tuet.
Onko yritykselle tai yrityskonsernille myönnetty muuta
EU:n puitetukiohjelman mukaista tukea?

☐ Ei
☐ Kyllä, täydennä taulukkoon:

Tuen tyyppi

Myönnetty
määrä €

Ravitsemisalan uudelleentyöllistämisen
tuki (KEHA-keskus)
Valtionavustus journalistisen sisällön
edistämiseen
(Traficom)

Tuen saaja, jos
yritys kuuluu konserniin

Tuen myöntämispäivä

Maksettu
määrä €
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Tilapäinen TKIlaina liiketoiminnan
häiriötilanteessa
(Business Finland)
Ahvenanmaan
maakunnan tilapäinen tuki
ELY-keskusten
myöntämä kehittämisavustus (tuki
poikkeuksellisesti
myönnetty puitetukiohjelman alaisena)
Muu puitetukiohjelman tuki, mikä?

VAKUUTUKSET
Ilmoita vain yritykselle (ei yrityskonsernille) myönnetyt vakuutuskorvaukset.
Onko yritykselle myönnetty koronapandemiaan liittyvää vakuutuskorvausta, joka korvaa tukikaudelle (marraskuu 2020–helmikuu 2021) kohdistuneita vahinkoja?

☐ Ei
☐ Kyllä - Lisää jokainen myönnetty
korvaus omana rivinään

Vakuutusyhtiö

Myönnetty summa (€)

Sörnäisten rantatie 13, Helsinki, PL 14, 00054 VALTIOKONTTORI
Puh. 0295 50 2000, Faksi 0295 50 3333, www.valtiokonttori.fi

Valtiokonttori
Kansalaispalvelut
Korvauspalvelut

Hakemus kustannustuesta

perustuu lakiin yritysten määräaikaisesta
kustannustuesta, Laki 508/2020,
muutettu 280/2021

13 (13)

MAKSUTIEDOT
Kustannustuki maksetaan tilille, jonka yritys on ilmoittanut Verohallinnolle. Jos ilmoitat uuden tilinumeron
Verohallinnolle, hakemuksesi voidaan käsitellä aikaisintaan viikko uuden tilinumeron ilmoittamisen
jälkeen.
HAKEMUKSEN JULKISUUS
☐ Hakemuksella on salassa pidettäviä liike- tai ammattisalaisuuksia.
Ilmoita, mitkä hakemuksen tiedot koskevat salassa pidettäviä liike- tai ammattisalaisuuksia. Huomaa,
että päätökset ovat aina kuitenkin julkisia.

Hakemuksen vahvistaminen ja lähettäminen
Valtiokonttorilla on oikeus tarkistaa hakemuksen tietojen ja kulujen oikeellisuus jälkikäteen.
Avustusrikoksista säädetään rikoslain (39/1889) 29 luvun 5-6, 7a ja 8§:ssa.
Jättämällä hakemuksen vakuutan antamani tiedot oikeiksi ja hyväksyn, että tietojani käsitellään ja
säilytetään tietosuojaselosteen mukaisesti palvelun tuottamiseen vaaditulla tavalla.

☐ Annan suostumukseni siihen, että selvityspyynnöt ja muut asiakirjat voidaan toimittaa sähköpostitse ilmoittamaani prosessiosoitteeseen. Annan suostumukseni hakemusta koskevien
päätösten sähköiseen tiedoksiantoon.
Paikka ja aika

Allekirjoitus ja nimenselvennys

Toimita hakemus sähköisesti Turvaviesti-palvelun kautta: https://turvaviesti.valtiokonttori.fi
Emme suosittele henkilötietojen lähettämistä salaamattoman sähköpostiyhteyden kautta.
Hakemuksen voi toimittaa myös postitse: Valtiokonttori, PL 14, 00054 VALTIOKONTTORI
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