Bidrag till ensamföretagare

1. BASUPPGIFTER OM DEN SÖKANDE
FO-nummer

Företagets namn

Företagsform

FöPL-försäkringsnummer

Hemkommun i företagsregistret

Kontaktperson, dvs. företagaren som utövar verksamhet.

Personbeteckning

Telefonnummer

E-post

Startdatum för verksamheten

Bankkonto (IBAN-nummer)

2. BESKRIVNING AV VERKSAMHETEN
Huvudsaklig bransch 1

Huvudprodukter och tjänster

Jag intygar att
☐ min huvudsyssla är ensamföretagare 2
☐ företagsverksamhet varit lönsam före coronaepidemin. 3
☐ coronaepidemin försvagat ekonomin i mitt företag betydligt efter den 16 mars 2020. 4
Hur har coronaepidemin påverkat din företagsverksamhet efter den 16 mars 2020?

3. DEN SÖKANDES DE MINIMIS-STÖD 5
Har den sökande under innevarande eller två föregående skatteår beviljats de minimis-stöd?
☐ Nej

☐ Ja, noggrannare utredning i vidstående tabell

Understödsbeviljaren

1
2

Stödets belopp (euro)

Datum för beviljande

Anges enligt Statistikcentralens branschklassificering, se http://stat.fi/meta/luokitukset/toimiala/001-2008/index_sv.html

Sökanden är oavsett verksamhetens juridiska form och finansieringssätt, en företagare som ensam och på heltid bedriver ekonomisk verksamhet i Finland,
som inte har anställd arbetskraft och som har en företagarpensionsförsäkring (FöPL-försäkringsnummer) eller som kan visa upp en företagarinkomst eller
fakturering på minst 20 000 euro per år. Om företagets verksamhet har inletts för mindre än 6 månader sedan måste man kunna påvisa att den
inkomstström som redan genererats skulle, om den hade fått fortsätta, ha lett till en fakturering på 20 000 euro under en tidsperiod på 12 månader.
3
Ensamföretagaren anses ha förutsättningar för lönsam verksamhet, ifall företagsverksamheten varit lönsam enligt bokslutet eller skattedeklarationen
2019. Om ensamföretagaren har skatteskuld, ska hen ha en plan som Skattemyndigheten godkänt för betalning av skatteskulden. Vid bedömning av
verksamhetens lönsamhet kan man beakta ensamföretagarens utredning om exceptionella förhållanden under 2019.
4
Att ensamföretagarens ekonomi och omsättning försvagats efter den 16 mars 2020 ska visas med kopior av bokföring och/eller kontoutdrag (utgifter och
försäljningsintäkter). Som en avsevärd försvagning kan anses att försäljningsintäkterna minskat 30 procent eller mera.
5
De minimis-stödet är offentligt företagsstöd vars belopp Europeiska Unionen tolkar som så litet att det inte förvränger konkurrensen eller påverkar
handeln mellan EU-medlemsstater. Företag kan beviljas de minimis-stöd på högst 200 000 euro under tre på varandra följande skatteår. Företag i branschen
för landsvägstransporter kan beviljas de minimis-stöd på högst 100 000 euro. I stödansökan anges, om det är fråga om de minimis-stöd. Företaget ska själv
se till att det totala beloppet av de minimis-stöd genom olika beslut inte överskrider det maximala beloppet.
Läs mer på sidan https://tem.fi/sv/stod-av-mindre-betydelse-de-minimis-stod-
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4. PLAN FÖR ATT STABILISERA VERKSAMHETEN
Jag avser fortsätta företagsverksamheten efter coronaepidemin
☐ Ja
Hur avser du som sökande använda bidraget?

5. BILAGOR SOM SKA BIFOGAS ANSÖKAN
⃞
⃞
⃞

⃞

Bokslut 2019/senaste bokslut ELLER Skattedeklaration 2019/senaste skattedeklaration.
Kopior av bokföringen och/eller kontoutdrag för att visa hur försäljningen och utgifterna utvecklats 2020.
Skatteskuldsintyg (beställs från Skatt.fi)
Om skatteskuldsintyget visar en skuld, bifoga en plan för betalning som Skatteförvaltningen godkänt.

6. INTYGAN OCH UNDERSKRIFT
Jag intygar med min underskrift att
-

jag gett riktiga uppgifter i denna ansökan.
att det bankkonto jag angett är mitt företags officiella bankkonto.
att jag har firmateckningsrätt för mitt företag.

Underskrift:___________________________________________________ Datum och ort: _________________________
Namnförtydligande och ställning i företaget: _______________________________________________________________
7. VILLKOR
Stödet kan beviljas för kostnader som uppkommer under perioden 16.3–31.8.2020. Utbetalning av bidrag till ensamföretagare som
uppfyller fastslagna krav och villkor sker under förutsättning att arbets- och näringsministeriet godkänner Mariehamns stads ansökan.
Då kommunen beviljar ett bidrag utifrån denna ansökan uppstår det ett avtal mellan bidragsmottagaren och kommunen i enlighet med 7 §
3 mom. I statsunderstödslagen (688/2001). På avtalet tillämpas följande villkor.
Bidraget kan användas för att stabilisera ensamföretagarens ekonomi under coronaepidemin och efter den. Bidraget får användas enbart
för detta syfte. Bidraget får inte överföras till en annan part eller en annan person
Bidragets belopp är 2 000 euro. Bidraget är statsunderstöd av mindre betydelse (de minimis-stöd) i enlighet med tillämpningen av artikel
107 och 108 i fördraget om Europeiska unionen, (EU) Nr 1407/2013.
Kommunen betalar bidraget till det bankkonto som anges i punkt 1 i ansökan.
Bidragsmottagare ska utan dröjsmål återbetala bidrag som utbetalats felaktigt, för mycket eller utan grund. I fall av missbruk kan
kommunen kräva att bidraget återbetalas.
Bidragsmottagaren förbinder sig att ge den kommun som beviljat bidraget de uppgifter som behövs för att säkerställa att bidraget inte
använts i strid med villkoren.
8. INFORMATION
Istället för att använda denna blankett finns möjlighet att lämna in ansökan helt elektroniskt via ett e-formulär på stadens webbplats.
Denna blankett gäller enbart för företag med hemkommun Mariehamn. Undertecknad blankett med bilagor lämnas i kuvert till stadshuset,
Torggatan 17 i Mariehamn eller sänds per post till: Mariehamns stad, Stadskansliet, PB 5, 22101 Mariehamn.
Behandling av personuppgifter: De personuppgifter du lämnar på denna blankett används för att möjliggöra Mariehamns stads
administration av ditt ärende. Uppgifterna sparas i stadens datasystem. För frågor om eller ändring av personuppgifter i datasystemet,
läs mer på www.mariehamn.ax/GDPR
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