Ekonomiska stöd till transportföretag
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Informationspaketet är sammanställt enligt läget den 24
april 2020. Uppgifterna kan ha ändrats efter det. Vi uppdaterar informationen på vår webbplats skal.fi/koronayritystuet (på finska).

För ensamföretagare – från kommunerna
För vem: Ensamföretagare i huvudsyssla, även frilansare.
För vad: För att täcka verksamhetskostnader.
Villkor: Ensamföretagaren uppvisar en avsevärt försvagad ekonomisk situation och minskad omsättning på grund av coronasituationen efter den 31 december 2019. Företagets ekonomi
måste ha varit i gott skick före coronan och skatteskulder får
inte finnas.
Hur mycket: 2 000 euro

Återbetalning: - Nej.
Varifrån: Företagets placeringskommun.
När: Ansökan pågår och är i kraft till och med den 30 september 2020.
Hur: Med blankett på kommunernas webbsidor. Kan sökas tillsammans med företagarens arbetslöshetsskydd.
Information: https://tem.fi/sv/anvisningar-for-foretag-med-anledning-av-co-ronavirusutbrottet

1-5 personers företag – undantagsfinansiering från NTM-centralen
För vem: Småföretag (1-5 arbetstagare). Även en förening eller
aktör i form av en stiftelse kan ansöka om stöd, om verksamheten kan påvisas vara affärsverksamhet. Finansiering beviljas
inte för hobbyverksamhet eller ideell verksamhet.
För vad: Utvecklingsbidraget är avsett för utförande av lägesanalys eller utvecklingsåtgärder som behövs på grund av coronasituationen, och för högst 6 månader långa projekt. Understöd kan fås även för lönekostnader, men endast i anknytning
till utförande av antingen en situationsanalys eller utvecklingsåtgärder. Rekommendationen är att man först ansöker om bidrag för situationsanalys och utifrån resultatet av den ansöker
om bidrag för utvecklingsåtgärder. Stöd beviljas inte för behov
i anknytning till den nuvarande verksamhetens rörelsekapital.
Stöd beviljas inte heller för operativ verksamhet, såsom att skapa marknadsföringsmaterial eller webbsidor.
Villkor: Företagets verksamhet har försvårats tillfälligt eller håller på att försvåras på grund av coronasituationen och företaget bedöms ha förutsättningar för en lönsam verksamhet i fortsättningen.

Hur mycket: För lägesanalys högst 10 000 euro och högst 80
% av de godkända kostnaderna; för utvecklingsåtgärder högst
100 000 euro och högst 80 % av de godkända verkliga kostnaderna.
Förskott: Man kan få 70 % av understödet i förskott. Gäller
både upprättande av lägesanalys och utvecklingsåtgärder.
Återbetalning: - Nej.
Varifrån: Med blankett på NTM-centralens webbsidor.
När: Nu.
Hur: Genom att logga in på NTM-centralens webbplats och fylla i en elektronisk ansökningsblankett. Anvisningar finns på
webbsidorna.
Förfrågningar: 0295 024 800 (NTM-centralernas telefontjänst
kl. 9-15) eller 0295 020 501 (FöretagsFinlands telefontjänst)
Informationssida: http://www.ely-keskus.fi/sv/web/ely/poikkeusrahoitus;jsessionid=E68441B197407D535DCF42765AE4C64C

För små och medelstora företag:

Företagens utvecklingstjänster från NTM-centralen

För vem: För små och medelstora företag med etablerad verksamhet oberoende av företagsform. Branschen har ingen inverkan.
För vad: Erbjuds även för upprättande av företagets lägesanalys och utvecklingsåtgärder som förutsätts på grund av coronasituationen.
Villkor: Företaget måste ha mist ett bokslut och minst en företagare eller arbetstagare. Företagets ekonomi måste vara i gott
skick före coronasituationen, och det måste ha förutsättningar
till fortsatt lönsam verksamhet. Företaget får inte ha obetalda
skatteskulder.
Hur mycket: Konsultering av företagsledningen, priset för en
konsulteringsdag är självriskandelen 30 euro + moms. För upp-

rättande av analys (Analystjänst) kan ansökas om 1–2 konsultdagar under ett års tid. För upprättande av åtgärdsplan (Konsulttjänst) kan ansökas om högst 15 konsultdagar under tre års
tid i perioder av 2–5 dagar.
När: Fortlöpande ansökan.
Varifrån: Med blankett på NTM-centralens webbsidor.
Hur: Genom att logga in på NTM-centralens webbplats och fylla i en elektronisk ansökningsblankett. Anvisningar och blanketter på webbplatsen.
Förfrågningar: FöretagsFinlands telefontjänst 0295 020 501
Informationssida: https://www.ely-keskus.fi/sv_SE/web/yritystenkehittamispalvelut

Företagarens arbetslöshetsförsäkring – FPA
För vem: Företagare med Finland som verksamhetsland
För vad: För inkomstförlust orsakad av arbetslöshet på grund
av coronasituationen
Villkor: När företagarens arbete på heltid har upphört eller företagarinkomsten på grund av coronaepidemin är mindre än
1 089,67 euro per månad för varje person som arbetar i företaget som företagare.
När: Arbetsmarknadsstödet kan betalas för tiden 16.3.2020–
30.6.2020.
En företagare som har anmält sig som arbetslös arbetssökande senast den 15.4.2020 kan ansöka om arbetsmarknadsstöd
retroaktivt från och med 16.3.2020, om villkoren för erhållande
av stödet uppfylls. Om man anmäler sig som arbetslös arbetssökande efter den 15.4 kan man ansöka om arbetsmarknads-

Företag med 6–250 personer:

stöd från och med den dagen som arbetssökningen är i kraft i
TE-tjänsterna.
Den retroaktiva ansökningstiden för arbetslöshetsförmåner är
3 månader.
Varifrån: TE-byråerna via FPA.
Hur mycket: Det arbetsmarknadsstöd som FPA betalar är 33,66
euro/dag. Det betalas för 5 dagar per vecka.
TE-centralens infosida, se även FPA:s utmärkta anvisningar
Företagare kan med anledning av coronasituationen ansöka
om utökat arbetslöshetsstöd vid sidan av stödet för ensamföretagare. Om en ensamföretagare har sökt bidrag från kommunen, tas det senare i beaktande vid ansökan om arbetslöshetsersättning.

Understöd från Business Finland

För vem: Företag med 6–250 personer (ab, abp, öb, kb, anl) –
inte för föreningar.
Även midcap-företag, med omsättning högst 300 miljoner
euro.
För vad: För affärsverksamhetens finansieringsbehov, orsakat
av coronasituationen, förknippat med utveckling.
Villkor: Företaget hör till förskottsuppbördsregistret och har
inte skatteskulder i utsökning. Företagets affärsverksamhet lider tillfälligt av coronasituationen och behöver finansiering för
att utveckla ny verksamhet – inte för att täcka försäljningsförlust eller rörelsekapitalbehov, för att förutspå kommande problem eller vid samtidigt mottagande av eventuellt stöd från
NTM-centralen. Finansieringen kan i regel beviljas ett företag
en gång.
Hur mycket: Ett företag kan ansöka om antingen förutred-

ningsfinansiering (högst 10 000 euro) eller utvecklingsfinansiering (högst 100 000 euro) eller båda samtidigt. Finansieringskriterium är kostnader som uppkommit efter att ansökan har
lämnats in.
Återbetalning: Nej.
När: Nu!
Varifrån: Business Finland.
Hur: Genom att logga in och fylla i blanketten. Blanketten kan
sparas och kompletteras tills ansökan har tagits emot för behandling.
Förfrågningar: 029 469 5800 (kl. 9-15); e-post: poikkeusrahoitus@businessfinland.fi
Infosida: https://www.businessfinland.fi/sv/for-finlandska-kunder/tjanster/finansiering/utvecklingsfinansiering-av-affarsverksamhet-i-storningssituationer/

Borgen för tilläggsfinansiering

– Finnvera

För vem: Finländska företag.
Produkter: Begynnelseborgen för företag som verkat i högst tre
år och SMF-borgen för företag som varit verksamma över tre år.
För garantibehov gällande driftskapital beviljat av banken.
Villkor: Företagets affärsverksamhet lider tillfälligt av coronarelaterade konjunkturförhållanden och behöver tilläggsfinansiering för att klara sig igenom situationen. Villkoret för begynnelseborgen är att bolaget till 100 % är privatägt. Villkoret för
SMF-borgen är att över 50 % av bolaget ägs av privatpersoner.
Ytterligare ett villkor för begynnelseborgen är ägarnas proprieborgen som särborgen som ska täcka 25 procent av Finnveras
borgensbelopp. Om ett bolag till exempel har två ägare och
Finnveras borgen skulle vara 80t euro, ska båda ägarnas proprieborgen vara 10t euro.
Inte direkt stöd: Finnveras borgen är avgiftsbelagd. Priset på-

verkas av företagets riskklass baserat på finansiell information
och kredittid. Borgen upp till en miljon euro beviljas huvudsakligen utan säkerhet.
Hur mycket: Med SMF-borgen är det möjligt att täcka ett lån på
högst 150 000 euro eller finansiering av expansionsinriktade
SMF-företags investeringar och driftskapital.
Begynnelseborgens högsta belopp är 80 000 euro.
När: Nu.
Var och hur: I första hand ansöks om flexibilitet gällande lånet
från den egna banken eller en annan finansierare för redan beviljad finansiering, och banken ansöker om borgen från Finnvera. Läs anvisningarna: https://www.finnvera.fi/swe/tillvaxt/aktuellt/aktuellt
Förfrågningar: 029 460 2580
Infosida: https://www.finnvera.fi/swe/tillvaxt/aktuellt/aktuellt

Lättnad för skattskyldiga
På grund av coronasituationen underlättar Skatteförvaltningen betalningsarrangemang 25.3.2020 – 31.8.2020
enligt ansökningar. Med hjälp av betalningsarrangemanget kan den skattskyldige få tilläggstid för betalning av
skatterna. Det lättade betalningsarrangemanget gäller
även uppskov av betalning av bil- och tillverkningsskatt.

Villkor: Man får inte ha skatter i utsökning och alla
skattedeklarationer, löneuppgifter och arbetsgivarens separata anmälningar måste vara inlämnade.
Tilläggsuppgifter: https://www.vero.fi/sv/foretag-ochsamfund/
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Företag med betalningssvårigheter innan coronasituationen
Om företaget hade betalningssvårigheter före coronasituationen, erbjuds Företagsfinlands rådgivningstjänst Ekonomihjälpen
Tjänsten erbjuder avgiftsfri hjälp för omstrukturering av affärsverksamheten.
Rådgivning 02 9502 4880 på svenska på torsdagar kl. 9–16

