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Anvisningar för kommunerna om hur man bekräftar och återbetalar de delar av understödet i syfte att stödja ensamföretagare som inte använts
På våren utbetalades statsunderstöd i syfte att stödja ensamföretagare i coronapandemin till
alla kommuner i Finland (inklusive Åland) (Statsrådets förordning 199/2020). Understödet utbetalades i förskott i sin helhet i en eller två rater. Den här anvisningen innehåller information om
hur kommunerna kan återbetala den del av understödet som de inte har beviljat ensamföretagare som understöd på 2 000 euro enligt förordningen. Återbetalningen sker i två faser.
Hur bekräftar man det understödsbelopp som inte använts för arbets- och näringsministeriet?
Fyll i den bifogade blanketten elektroniskt. Med den ska ni meddela hur mycket av understödet i
syfte att stödja ensamföretagare som inte har använts i kommunen, dvs. hur mycket som ska
återbetalas till staten. Den person som har namnteckningsrätt för kommunen ska underteckna
blanketten. Blanketten ska skannas eller undertecknas elektroniskt. Skicka blanketten till arbetsoch näringsministeriet (ANM) på adressen kirjaamo@tem.fi senast söndagen den 22 november
2020. Skriv i rubrikfältet kommunens namn och återbetalning av stödet för ensamföretagare, till
exempel ”Tammela kommun – återbetalning av stödet för ensamföretagare”.
Om kommunen inte kan bekräfta det understöd som ska återbetalas före den 22 november ska
meddelande om detta sändas i god tid till adressen tiina.lehtiluoma@tem.fi.
Återbetalning av understöd som inte använts
Betala in understöd som inte använts på kontot FI90 1660 3000 1173 51 senast måndagen den
30 november 2020. Använd kommunens namn och ”återbetalning av stöd för ensamföretagare,
54005607” som referens. Uppföljningskoden är till för att ministeriet ska kunna administrera
statsunderstöden.
Om kommunen redan har återbetalat understödssumman ska kommunen ännu fylla i punkt 1,
dvs. bekräfta den del av understödet som inte har använts.
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Övrig information
Varje kommun ska själv meddela statsunderstöd som inte använts. Gemensamma meddelanden från flera kommuner godkänns inte.
Tidsfristen för att återbetala understöd som inte använts var den 15 oktober 2020 i understödsbesluten. Detta gäller inte längre, utan kommunerna ska använda den här anvisningen.
Förordningen om stöd till ensamföretagare fortsätter vara i kraft året ut så att kommunerna ska
ha mer tid att behandla ansökningar och fatta beslut. Ensamföretagarna har inte fått extra tid att
ansöka om stöd. Sista ansökningsdag för ensamföretagare var den 30 september.
Om kommunen har återbetalat ett felaktigt belopp ska kommunen ta kontakt med arbets- och
näringsministeriets ekonomiförvaltning: laskenta@tem.fi.
Arbets- och näringsministeriet kommer senare att ge separata anvisningar om rapporteringen av
stödet för ensamföretagare.
Mer information:
https://tem.fi/sv/anvisningar-for-kommuner-for-ansokan-om-statsunderstod-i-syfte-att-stodja-ensamforetagare-och-ordna-ansokan
Kontaktpersoner
Arbets- och näringsministeriets ekonomiförvaltning
laskenta@tem.fi
Arbets- och näringsministeriets registratorskontor
Susanne Bussman, 0295 160 634, susanne.bussman@vnk.fi / kirjaamo@tem.fi
Vid problem med tidsplanen
Tiina Lehtiluoma, 0295 047 687, tiina.lehtiluoma@tem.fi
Övriga ärenden
Lasse Laitinen, 0295 047 162, lasse.laitinen@tem.fi
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